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MKB

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

MKB-program

Den projektansvariges plan över hur projektets
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som
presenteras
i
bedömningsprogrammet
sammanställs
resultaten
i
en
miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
Bakgrund och beskrivning av projektet
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i
Böle by i Närpes stad. VindIn Ab Oy är ett
dotterbolag
till
det
svenska
vindkraftsföretaget VindIn AB. Företagets
mål är att identifiera lämpliga platser
samt utveckla, bygga och driva vindkraft i
Norden.
Projektområdet är beläget mellan byarna
Pjelax, Böle, Perälä och Myrkky.
På grund av sin omfattning skall
projektets miljökonsekvenser utredas i ett
lagstadgat MKB-förfarande.
Syftet med MKB-förfarandet är att främja
bedömningen och ett enhetligt beaktande
av miljökonsekvenserna vid planering och
beslutsfattande.
Samtidigt
ökar
förfarandet medborgarnas tillgång till
information
och
möjligheter
till
delaktighet.
Detta
är
programmet
för
miljökonsekvensbedömning
(MKBprogram)
och
beskriver
områdets
nuvarande markanvändning och miljö, de
utredningar som behövs för att bedöma
vindkraftparkens miljökonsekvenser och
hur utredningarna kommer utföras.
Programmet omfattar också en teknisk
beskrivning av projektet och dess
alternativ,
tidtabell
och
vilka
sammantagnas
konsekvenser
som
kommer att beaktas.
Tidsplan
Enligt den preliminära tidsplanen för
projektet genomförs MKB-förfarandet och
planläggningen
av
projektområdet
huvudsakligen under 2014-2015.
MKB-programmet är till påseeden under en
månad under hösten-vintern 2014. MKB
utredningen planeras var till påseende
under våren 2015. Om tillstånden för
vindkraftparken beviljas enligt tidsplanen
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kan parken vara byggd före utgången av
2017.
Alternativ som ska bedömas i MKBförfarandet
Alternativ 1 omfattar 29 ca 210 m höga
vindkraftverk och en 110 kV elstation.
Vindkraftverken kopplas samman med en
20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV
elstation på projektområdet.
Alternativ 2 omfattar 25 ca 210 m höga
vindkraftverk och en 110 kV elstation.
Vindkraftverken kopplas samman med en
20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV
elstation på projektområdet.
Förutom dessa alternativ granskas ett så
kallat nollalternativ, dvs. en situation där
projektet inte genomförs.
Bedömning av samlade konsekvenser
Vindkraftparkerna
Böle,
Pjelax,
Svalskulla, Gamla Närpesvägen och
Kristestad norr kan komma att utgöra ett
sammanhängande 40 dB(A) område.
Därför
bedöms
dessa
parkers
konsekvenser
mer
ingående
med
sammantagna
buller-,
skuggoch
synlighetsanalyser.
Konsekvenserna av andra parker i
näromgivningen bedöms på basen av de
utredningar som görs eller har gjorts av
respektive projektägare i respektive
närliggande projekt.
Konsekvenser för markanvändningen
Projektområdet består till största delarna
av skogbevuxen mark samt skogbevuxen
myrmark.
I
Österbottens
landskapsplan
är
projektområdet beläget på ett område som
är särskilt viktigt med tanke på naturens
mångfald.
I
öster
genomkorsar
en
riktgivande friluftsled området och direkt
utanför
området
finns
två
grundvattenområden.
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Etapplandskapsplan
I
har
inga
beteckningar för projektområdet. Enligt
planförslaget
för
Etapplan
II
är
projektområdet
beläget
på
ett
markområde, Långmarken, som lämpar sig
för byggande av en vindkraftpark med
regional betydelse (tv-2).
Det finns inga general- eller detaljplaner
på projektområdet.
Konsekvenserna för markanvändningen
bedöms genom att granska förändringar i
den nuvarande markanvändningen under
anläggningsoch
driftskedet
för
vindkraftparken på basen av den tekniska
beskrivningens
markanvändningsbehov.
Utöver
konsekvenserna
för
markanvändningen
granskas
vindkraftparkens lämplighet med tanke på
regionens samhällsstruktur.
Konsekvenser
kulturarvet

för

landskap

och

Landskapet
omkring
projektområdet
präglas av Teuvanjoki/Tjöck ådal, som
löper längs med projektområdet från
nordost till söder. I väster finns ett
åkerområde. För bilisten öppnar sig
landskapet över Böle projektområde även
söder om Slätmossen i Bäckliden.
Det finns inga nationellt värdefulla
landskapsområden
i
närheten
av
projektområdet.
Värdefulla
landskapsområden på landskapsnivå i
närheten av projektområdet är Teuva- och
Tjöck ådal samt Närpes ådal.
På projektområdet eller i dess direkta
närhet finns inga värdefulla byggda
kulturmiljöer av riksintresse eller av
landskapsintresse. Inom 20 kilometer finns
16 kulturmiljöer av riksintresse. Inom 20
kilometer finns 10 kulturmiljöer av
landskapsintresse.
Projektets landskapsmässiga konsekvenser
utreds genom att undersöka landskapets
tolerans med hjälp av en landskapsanalys.
I
landskapsanalysen
beaktas
landskapsbilden, landskapets inriktning,
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landskapsrummen,
knutpunkterna
i
landskapet, de kulturhistoriska miljöerna
samt områden som har den känsligaste
landskapsbilden.
Som underlag för bedömningsarbetet
används synlighetsanalysen som omfattar
hela området och som innehåller modeller
för de områden där vindkraftverken
eventuellt är synliga.
Landskapskonsekvenserna
åskådliggörs
med
13
visualiserande
bilder.
Visualiseringarna är valda så att de
representerar
de
viktigaste
synlighetsriktningarna
varifrån
vindkraftverken kan observeras.
Konsekvenser för fornlämningar
Den äldsta historiska bosättningen i de här
områdena har daterats till medeltiden.
Det finns ett fornlämningsobjekt på
projektområdet. Fäbodbacken består av
ett lager stenar med en diameter på cirka
30-50 cm, i mitten finns en liten grop.
Cirka
200
meter
nordost
om
rösenformation
finns
en
kvadratisk
byggnadsgrund med en diameter på cirka
tre meter, vilken kantas av låga vallar,
beväxt mossa, lingon, hö och träd.
Objektet
har
antagligen
varit
en
källargrund från en senare historisk era.
Vid Sandgruvorna, mellan väg 67 och
Lappnäsmossen, söder om det befintliga
bergstäktområdet,
finns
regelbundna
vinkelräta kanter i form av granitstenar
som
har
spår
efter
borrning
och
brottställen i berghällar. Stenbrytningen
kan knytas till modern bearbetning.
Vindkraftparken bedöms inte ha direkta
konsekvenser
för
projektområdets
fornlämning Fäbodbacken, om det lämnas
en skyddszon på över 50 meter mellan
fornlämningen och planerade kraftverk,
uppställningsytor samt ny servicevägar.
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Utbyggnaden kan eventuellt ha en visuell
inverkan
på
kringliggande
fornlämningsmiljöer.
Konsekvensbedömningen kommer därför
att, baserat på parkens synlighet, omfatta
en gransking av vindkraftparkens visuella
konskevens för fornlämningar inom två
kilometer. Om kraftverken är synliga från
objekten uppgörs fotomontage.
Konsekvenserna för människors hälsa
Vindkraften kan medföra hälsorisker till
följd
av
vindkraftverken
buller och
skuggningar. Hälsokonsekvenser kan även
uppkomma till följd av att människan
upplever stress av att boendemiljön
försämrats. Konsekvenserna kan också
gälla reaktioner på själva projektet, såsom
rädsla, oro eller osäkerhet
Som
utgångsdata
för
att
bedöma
projektets konsekvenser för människors
hälsa används modelleringar av a-viktat
och lågfrekvent buller. Som utgångsdata
för bosättningen och fritidsbyggnaderna i
området
används
lantmäteriets
kartdatabas
samt
uppgifter
som
producerats i samband med bedömningen
av de övriga konsekvenserna.
Det tre jaktstugor avsedda för enbart
tillfällig övernattning på projektområdet.
Utanför projektområdet men inom två
kilometer från projektområdet finns 131
fasta och åtta fritidsbostäder.
I huvudsak koncentreras den fasta
bosättningen till närheten av riksväg 8 i
Bäckliden samt till, Viiti, Salonpää,
Pohjanpää, Pikku-Myrkky i Bötom och
Trodmossen. Den fasta bostaden som
ligger närmast projektområdet finns i
nordost intill Finnsåsberget 1000 meter
från närmsta kraftverk.
Förutom bergstäckten finns i nuläget inga
betydande
enskilda
bullerkällor
på
projektområdet. Inte heller finns här
någon
verksamhet
som
förorsakar
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skuggningar jämförbara med skuggningar
från vindkraftverk.
Projektets konsekvenser för människors
hälsa bedöms genom att använda utförda
modelleringar och jämföra dessa till
bostäder
och
boendeformer.
De
genomsnittliga ljudnivåerna vid bostäder
jämförs
med
de
planeringsvärden
miljöförvaltningens
anvisningar
för
vindkraft anger (Miljöministeriet 2012)
eller senare anvisningar om så finns
tillgängliga.
De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna
jämförs till de nivåer som angivits i Socialoch hälsovårdsministeriets anvisningar om.
Valet
av
parametrarna
och
jämförelsevärdena
grundar
sig
på
Miljöministeriets direktiv.
I Finland har myndigheterna inte utfärdat
några allmänna bestämmelser om den
maximala
varaktigheten
av
skuggbildningen. I denna MKB bedöms
skuggningsen effekter enligt svensk praxis,
där närliggande bostäder inte bör utsättas
för mer än 8 h/a faktisk skuggtid (”real
case”) och 30 h/a för teoretisk maximal
situation (”worst case”) från mer än ett
kraftverk i gången. Om normen för real
case överstiga bedöms även worst case för
att säkerställa att skuggningsfrekvensen
inte överstiger tre per sekund.
Konsekvenserna
för
människors
levnadsförhållanden och trivsel
Projektområdet är i ekonomisk och
rekreationsmässig
användning
av
markägare samt närboende. Skogsbruk
samt täktverksamhet är de huvudsakliga
ekonomiska
användningsformerna
på
projektområdet.
Området
används
även
i
närreakreationssyfte och är Böle jaktförenings
jaktmarker.
En invånarenkät genomfördes vårvintern
2014. Samplet för invånarenkäten bestod
av 500 hushåll i projektområdets närhet
(inom 4 km). 132 personer besvarade
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invånarenkäten
vilket
innebär
en
svarsrespons på 26 %. För fortsatt
insamling av lokal områdeskännedom samt
invånares
attityder
gentemot
vindkraftprojektet finns en kartbaserad
internetförfrågning öppen t.o.m. 30.1.2015
på
adressen
https://webgis.fcg.fi/fcggis/survey/17/64/.

Konsekvenser för luftkvaliteten och
klimatet

Konsekvenser
berggrund

Konsekvenserna av projektet bedöms
genom
att
beräknas
som
årliga
ekvivalenter av koldioxidutsläpp som blir
oförverkligade då vindkraftparksprojektet
genomförs enligt den tekniska planen.

för

jordmån

och

I området eller dess närhet finns inga
skyddade geologiska formationer.
Utgående från att områdets berggrund och
jordarter är vanligt förekommande i
Österbotten samt att sannolikheten för
förekomst av sura sulfidjordar är mycket
liten
på
projektområdet
görs
inga
geotekniska undersökningar inom ramen
för MKB.
Konsekvenser för yt- och grundvatten
Böle
projektområde
ligger
på
avrinningsområdet
för
Bottenvikens
kustområde och Närpes å. En mindre del
ligger även på tillrinningsområdet för Tjöck
å. Såväl Närpes å som Tjöck å har höga
eutrofieringsnivåer.
På projektområdets södra del finns ett
småvatten, Bredmossträsket, vars storlek
är under ett hektar. Vattendraget befinner
sig på ett privat naturskyddsområde,
Bredmossen.
Det finns två källor på området; en på
grundvattenområdet Kankaanmäki och den
andra i en skogsdunge cirka 800 meter
öst-sydöst om Bredmossträsket.
För Närpes och Tjöck å beräknas
projektets närsaltsbelastning (P-tot, N-tot)
enligt enhetsbelastningarna i KALLEmodellen.
För
grundvattenområdenas
förmodade strömriktningar, brunnar och
projektets tekniska plan bedöms om
projektet kan medföra konsekvenserna för
grundvattenområdena som en expert
bedömning.

I det nordiska produktionssystemet och
enligt
prissättningsmekanismerna
på
NordEls elmarknad ersätter vindkraften i
första hand kolkondensat och i andra hand
elproduktion som grundar sig på naturgas.

Konsekvenser
växter

för

naturtyper

och

Vindkraftsverken har enligt de preliminära
planerna
placerats
på
blandoch
barrskogsområden.
Skogarna
på
projektområdet består huvudsakligen av
färska moskogar av blåbärstyp och torra
moskogar av lingontyp. Moskogarna är till
trädbeståndet unga. Enligt UHEX-registret
finns inga sällsynta och skyddsvärda
växter på projektområdet.
Sommaren 2014 utförs en naturutredning
på området där vi karterade områdets
växtlighet och naturtyper under 4 fältdagar
i
juni.
Inventeringarna
riktades
till
områden som man antog kunna ha
speciella naturvärden, som till exempel
äldre skog, berg, bäckar och myrmarker
med
glest
trädbestånd.
Dessutom
granskades de preliminära placeringarna
för vindkraftverken på ett cirka ett hektar
stort område.
Vid
konsekvensbedömningen
bedöms
huruvida projektet försämrar bevarandet
av värdefulla växtlighets- och naturobjekt i
projektområdet eller i dess närhet.
Konsekvenser för fågelbeståndet
Projektområdet finns i sin helhet på
FINIBA-området
Suupohjan
metsät.
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden
i Finland.
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I fågelatlaskartrutan ”Karijoki Myrkky”
(693:321) häckar säkert 83 arter, troligen
ytterligare 25 arter och möjligen 6 arter.
Vid
karteringen
i
Böle
fann
man
sammanlagt 52 häckande fågelarter.
Dessa representerar i huvudsak vanliga
skogsfågelarter i Finland, men även
hänsynskrävande arter påträffades.
Närpesområdet utgör, både på våren och
på hösten, en betydande flyttrutt för fågel.
Tättingarnas,
tranornas
och
dagrovfåglarnas flytt koncentreras ofta
tydligare
över
det
österbottniska
fastlandet, där deras flygrutter, förutom av
kustlinjen, även styrs av andra linjer,
såsom åsar, breda åfåror och stora
låglänta åkerområden.
Den planerade vindkraftparken är belägen
på skogbevuxna områden som saknar
linjer i stil med de som beskrivs ovan och
som tydligt styr fåglarnas flytt. De flesta
flyttande fåglar följer kustlinjen. De årliga
flyttrutterna påverkas emellertid av vädret
och särskilt av de rådande vindarna.
Under
vårflyttningen
observerades
sammanlagt 32 olika fågelarter, främst
skrattmås, trana och ringduva. Under
vårflyttningen observerades relativt lite
sädgåsar och grågåsar fastän åkrarna
söder om projektområdet är populära
rastplatser för gäss.
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vilken omfattning och hur fort projektet
kan påverka olika arter, och därefter
jämför man konsekvenserna med de olika
artpopulationernas
tillstånd
och
skyddsnivå.
Dessutom
granskas
huruvida
genomförandet av projektet kan medföra
sådan störning av fridlysta fåglar som
avses i 39 § i naturvårdslagen. Vid
bedömningen utnyttjas internationella och
nationella undersökningar om vindkraftens
konsekvenser för fåglarna. I arbetet tars
särskild hänsyn till skyddade och hotade
arter, rovfågelsarter samt arterna i bilaga I
till EU:s fågeldirektiv.
Konsekvenser för övriga djurarter
Enligt
UHEX
registret
förekommer
flygekorre på två ställen och enligt
terrängutredningen på tre ställen på
projektområdet. Under karteringen som
utförts på området påträffades nordisk
fladdermus. Norr om projektområdet, vid
Böle
skjutbana
påträffades
därtill
mustaschfladdermöss. Enligt karteringen
är projektområdets fladdermusarter få i
relation till områdets geografiska läge.

Vid
vårflyttningen
observerade
man
relativt mycket havsörnar, sammanlagt 39
flyttande individer. På våren observerade
man även betydande flyttmängder av
fiskgjuse (10 st) och fjällvråk (43 st).

Projektets konsekvenser utreds genom de
effekter
byggandet
och
driften
av
vindkraftparksprojektet har på kvaliteten
på och arealen av biotoperna för de arter
som förekommer i området. Dessutom
utreds djurens möjligheter att använda
eventuella ekologiska korridorer som finns
i vindkraftparksområdet exempelvis för att
förflytta sig från övervintringsområden till
sommarområden.

Under
hösten
observerades
anmärkningsvärt många tranor, sädgäss
och ringduva. Gässen flyttade över ett
bredare område än under vårflyttningen.
Av de rovfåglar som observerades under
höstflyttningen var mängderna relativt
stora för blå kärrhök (cirka 20 st) och
fjällvråk (cirka 25 st). För de övriga
arterna var flyttmängderna små.

Utifrån fladdermusutredningen bedöms
huruvida det finns en betydande flyttrutt
för fladdermöss i projektområdet, eller i
deras närhet, och man skapar sig en
uppfattning om de fladdermusarter som
förekommer i projektområdet och om
områdets
betydelse
som
fortplantningsområden och biotoper för
olika arter.

Vid bedömningen av betydelsen av
konsekvenserna för fåglarna bedöms i
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Konsekvenserna för Natura 2000områden och andra skyddsområden
På projektområdet finns inga Natura 2000områden. Inom 10 km finns tre Natura
2000-områden. Närmast av dessa är
Bredmossmyran, drygt ca 1 km sydväst
om projektområdet Avsikten med området
är skyddet av värdefulla arter och
naturtyper som upptagits i Europeiska
Unionens habitatdirektiv (SCI). Detta
Natura område utgör långs samma område
som
naturskyddsområden
kring
Bredmossmyran och Ellfolks Skiften.
På
projektområdet
finns
ett
naturskyddsområde, Bredmossen.

privat

Bedömningsarbetet utförs som en så
kallad
prövning
av
behovet
av
Naturabedömning för de tre Natura 2000områden inom 10 kilometers radie. Med
bedömningen bedöms huruvida projektet
förutsätter en sådan Naturabedömning
som avses i 65 § i naturvårdslagen.
Därtill
inhämtas
uppgifter
från
skogscentralen angående skyddade objekt
enligt Kemera eller Metso-programmen.
Projektets
konsekvenser
för
förverkligandet av de skyddsmålsättningar
som presenterats i skyddsbesluten samt
huruvida projektet i betydande omfattning
försämrar de naturvärden som har utgjort
grunden för att området skyddas bedöms
som en expert bedömning.
Konsekvenser
naturresurser

för

näringslivet

och

Projektområdets skogar domineras av
tämligen unga och torra moskogar.
Skogsbruket är aktivt inom s.g.s. hela
projektområdet. På projektområdet finns
en bergtäkt i drift i närheten av väg 67.
Enligt kontakt med tillståndinnehavaren
finns planer på att ytterligare utvidga
verksamheten. I gränsen mot Kristinestad
finns fyra marktäkter för grus och sand.
Sammanlagt finns tillstånd för ett uttag om
84 000 m3 grus och sand i dessa
marktäkter.
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Projektets konsekvenser för näringarna
bedöms på basen av de säkerhetsavstånd
som definieras i kapitel 5 utgående från
befintliga utgångsdata och den information
som
samlas
in
under
bedömningsprocessen.
Vindkraftparksprojektets
sysselsättande
effekt
uppskattas
utifrån
befintliga
utredningar.
Konsekvenser för trafik, radar och
kommunikation
Riksväg 8 mellan Åbo och Uleåborg löper i
sydlig-nordlig
riktning
väster
om
projektområdet. Riksväg 8 är en rutt för
specialtransporter.
Närmsta väder-radar finns i Ikalis på över
50 km avstånd. Enligt Finavias uppgifter
över
flyghindershöjder
finns
inga
begränsningar i projektområdet. Närmsta
flygfält finns i Vasa på över 50 km
avstånd.
Projektområdet ligger mellan SveaTVs
sändare i Blomträsket och Vargberget.
Projektområdet
ligger
även
på
täckningsområdet för Digitas sändare i
Bötomberget.
Ett utlåtande om eventuella störande
konsekvenser
för
radiolänkförbindelser
begärs av kommunikationsverket (Ficora).
På basen av Ficoras utlåtande kontaktas
radiosändarnas upprätthållare inom 20 km
för
att
identifiera
möjliga
störningssituationer. Ett utlåtande om de
konsekvenser som projektet eventuellt
orsakar för tv-signalen begärs av Digita Ab
och
SveaTV
Ab,
Dessutom
begärs
utlåtande
från
försvarsmaken
om
projektets
inverkan
på
försvarets
radarövervakning.
Uppföljning av konsekvenserna
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en
preliminär
plan
för
uppföljning
av
projektets
konsekvenser.
Uppföljningsprogrammet
görs
utifrån
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och

deras

Plan för deltagande och informering
I
MKB-förfarandet
kan
alla,
vars
förhållanden
eller
intressen,
såsom
boende,
arbete,
rörlighet,
fritidssysselsättningar
eller
andra
levnadsförhållanden, kan påverkas av
projektet delta.
Medan
bedömningsprogrammet
är
anhängigt kan alla framföra sina åsikter
om behovet av att utreda projektets
konsekvenser och om huruvida de planer
som presenteras i MKB-programmet är
tillräckliga.
På motsvarande sätt kan alla senare i
MKB-beskrivningsskedet
framföra
sina
åsikter
om
huruvida
de
utförda
utredningarna och bedömningarna är
tillräckligt omfattande.
Medan MKB-rapporterna är framlagda
ordnas möten för allmänheten som är
öppna för alla. På dessa möten presenteras
uppgifter om projektet, MKB-förfarandet
och
planläggningen.
Om
mötena
informeras separat, i lokala tidningar och
på
Södra
Österbottens
ELY-centrals
webbplats.
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Inledning
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i Böle by som är belägen i Närpes stad.
Vindkraftparkens areal är cirka 2100 ha och omfattar ca 30 vindkraftverk. Enligt
de preliminära planerna kommer parkens totala kapacitet att vara cirka 100
MW.

Figur 1-1. Projektområdet
kommuncentrum.

är

beläget

i

Närpes,

sydost

om

Närpes

Detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan i
enlighet med MKB-lagen om områdets nuvarande markanvändning och miljö, de
utredningar som behövs för att bedöma vindkraftparkens miljökonsekvenser och
om hur utredningarna ska utföras och en plan om hur deltagandet ordnas.
Dessutom innehåller bedömningsprogrammet en teknisk beskrivning av
projektet och dess alternativ, planeringstidtabell och vilka sammantagnas
konskevenser som kommer att beaktas.
2

Förfaraden vid miljökonsekvensbedömning

2.1 Behovet av bedömningsförfarande
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ändringen av
lagen (458/1994, 458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra
betydande skadliga miljökonsekvenser. Vindkraftparker med minst tio kraftverk
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eller en total kapacitet på minst 30 MW tillhör de projekt vars miljökonsekvenser
skall utredas i ett MKB-förfarande.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan MKB föregår de beslut
som fattas på basen av andra lagar och förfaranden, så som planläggning och
tillståndsförfarandena.
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt
beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt
är syftet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till
delaktighet. Genom förfarandet får också den projektansvarige väsentlig
information för att kunna välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön,
och myndigheten får information om projektets förutsättningar och information
för att definiera tillståndsvillkoren.
2.2 MKB-förfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden; i förfarandets första skede uppgörs ett
program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), och därefter en
miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensbeskrivning). (Figur 2-1)

Figur 2-1. MKB-förfarandets skeden.

I MKB-programmet som uppgörs i MKB-förfarandets första skede presenteras
projektets genomförandealternativ samt planen om hur konsekvenserna ska
bedömas. Officiellt börjar MKB-förfarandet då kontaktmyndigheten lägger fram
MKB-programmet till påseende och ber berörda parter om utlåtanden och
åsikter. Alla som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om MKBprogrammet och om huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte.
Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om MKB-programmet utifrån
erhållna anmärkningar och utlåtanden.
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I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:









beskrivning av projektet
alternativa sätt att genomföra projektet
tillstånd som kan förutsätts för att projektet ska kunna genomföras
beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd
utredningar som genomförts eller kommer att genomföras
metoder som kommer att användas vid miljökonsekvensbedömningen
projektets konsekvensområde
tidsplan för projektet och MKB-förfarandet

MKB-bedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta.
Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKB-beskrivningen. I
konsekvensbeskrivningen
presenteras
resultaten
av
miljökonsekvensbedömningen.
I
konsekvensbeskrivningen
ska
framgå
preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet, och dessutom bland
annat:










källmaterial som använts vid bedömningen
bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ
en utredning om projektets genomförbarhet
eventuella brister i bedömningsarbetet
tillstånd som troligen förutsätts för att projektet ska kunna genomföras
lindring av skadliga miljökonsekvenser
förslag till uppföljningsprogram
en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har
beaktats
en lättfattig och åskådlig sammanfattning

När
den
projektansvarige
levererat
konsekvensbeskrivningen
till
kontaktmyndigheten sätter myndigheten fram rapporten till allmänt påseende,
på samma sätt som vid MKB-programskedet. MKB-förfarandet avslutas när
kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om MKB-beskrivningen.
2.3 Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet.
VindIn Ab Oy är ett finskt dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn
AB. Företagets mål är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och
driva vindkraftverk i Norden. VindIn Ab Oy grundades år 2012. Företaget
utvecklar just nu flera vindkraftparker i Finland. Ytterligare information om
bolaget och dess verksamhet finns på webbplatsen www.vindin.se.
Kontaktmyndighet är Södra Österbottens ELY-central. Kontaktmyndigheten
ser till att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i
enlighet med MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter
kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in utlåtanden
och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen
och ger utlåtanden om dessa.
MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag
av den projektansvarige genomför miljökonsekvensbedömningen. Gruppen
består bland annat av experter inom markanvändning, naturvetenskap och
teknisk planering. MKB-konsult för detta projekt är FCG Design och planering
Ab.
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En uppföljningsgrupp tillsätts för att öka möjligheterna till växelverkan och
delaktighet i MKB-förfarandet. Till uppföljningsgruppen bjuds representanter för
intressentgrupper. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i MKBbeskrivningens utkastskede, varvid gruppens medlemmar ges möjlighet att ge
kommentarer om beskrivningens innehåll.

Figur 2-2. Aktörer som deltar eller beaktas i MKB-förfarandet.

2.4 Övrig information och hörande av myndigheter, organisationer och
allmänheten.
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan nämnda parter,
alla de parter delta, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av
projektet. Medan bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen är
framlagda kan parterna framföra sina åsikter till ELY-centralen om projektet och
dess miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt
omfattande eller inte.
I
samband
med
miljökonsekvensbedömningen
ordnas
dessutom
informationsmöten för allmänheten, där allmänheten ges information om
projektet och planläggnings- och MKB-processerna, samt ges möjlighet att
framföra sina åsikter om projektet. ELY-centralen informerar om mötena genom
kungörelser i tidningarna och på webbplatsen.
Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt
meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten. ELY-centralen
meddelar om hur MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats (www.ely-
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keskus.fi). Från webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKB-förfarandets
rapporter och andra dokument.
Tabell 2-1. Parter i projektets MKB-förfarande och förslag till uppföljningsgrupp.
Part
Projektansvarig
Kontaktmyndighet

Representant/instans
VindIn AB Oy
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten

Konsult

FCG Design och planering Ab

Förslag på

Markägare Böle

uppföljningsgrupp

Böle jaktklubb
Närpesnejdens Jaktvårdsförening
Kust-Österbottens viltcentral
Böle skifteslag
Myrkyn kyläyhdistys
Pjelax Byaråd
Viitin Kyläyhdistys – Österskogens Byförening ry

Närpes Stad
Närpes vatten
Kristinestad
Teuva
Karijoki
Västkusten miljöenhet
Österbottens förbund
Österbottens museum
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Skogscentralen
Natur o Miljö; Sydbottens Natur o Miljö
Finlands Naturskyddsförbund
Skogsvårdsföreningen i Österbotten
Svenska Lantbruksproducenternas
centralförbund SLC rf
Fingrid Oyj
Etelä-Pohjanmaan Alueverkko
2.5 Samordning av MKB-förfarandet med andra juridiska processer
Eftersom andra juridiska processer genomförs samtidigt med MKB-förfarandet
kombineras de i mån av möjlighet. Parallellt med MKB-processen genomförs
planläggningen av vindkraftsområdet och tillstånd ansöks för den externa 110
kV kraftledningen i enlighet med Energimarknadsverket (EMV) i en så kallad
EMV-process.
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Processerna samordnas så att de faktaunderlag om projektet och dess
omgivning som förutsätts för de övriga juridiska processerna i huvudsak
utarbetas inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det
material som produceras i förfarandet krävs ett nära samarbete mellan
arbetsgrupperna.
Processerna genomförs etappvis så att planläggningens plan för deltagande och
bedömning läggs fram till påseende kort efter MKB-programment och
planutkastet efter MKB-bedömningens myndighetsutlåtande. EMV-processens
miljödokument presenterars parallellt med MKB-dokumenten.
De informationsmöten som arrangeras inom ramen av projektet kommer att ge
möjlighet för deltagarna att få information från alla de juridiska processer som
står i anknytning till projektet.

Figur
2-3.
MKB-förfarandets,
delgeneralplaneringens
och
byggtillståndsprocessens skeden. MKB= miljökonsekvensbedömning,
plan för deltagande och bedömning, EMV= Energimarknadsverket.

EMV
PDB=

2.6 Tidsplan för bedömningsförfarandet och projektet
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs MKB-förfarandet och
planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2014-2015. Därefter
preciseras de befintliga tekniska planerna under en separat preciserande
byggnadsplanering. Samtidigt ansöks om nödvändiga tillstånd för anläggningen
av vindkraftparken och enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena under
2015-2016.
Om tillstånden för vindkraftparken beviljas enligt tidsplanen, kommer
investeringsbeslutet att fattas under 2016. I så fall kan anläggningsfasen
möjligen börja redan 2016 och slutföras före utgången av 2017.
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Tabell 2-2. Den preliminära tidsplanen för projektet enligt olika arbetsfaser.
Arbetsfas

3

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2012

2014

MKB-förfarande

2014

2015

Planläggning

2014

2015

Preciserande byggnadsplanering

2015

2016

Tillståndsansökningar

2016

2016

Anläggning

2016

2017

Vindkraftparken i drift

2018

~2040

Projektets syfte och mål
Syftet med vindkraftparken är att producera el med vindkraft till det
riksomfattande elnätet. Vindkraftsprojektets incitament finns i de klimatpolitiska
mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal och som
medlem av EU. Målet med arbets- och näringsministeriets klimat- och
energistrategi är att höja vindkraftens totala kapacitet i Finland till 2 500 MW
senast år 2020. De internationella och nationella klimat- och energistrategierna
och målen som anknyter till vindkraftsprojektet presenteras nedan.
Tabell 3-1. Internationella och nationella klimat- och energipolitiska strategier i
anknytning till projektet.

4

Strategi / Plan

Mål

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera halterna växthusgaser i atmosfären
som förhindrar farlig mänsklig påverkan på
klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsa industriländernas
växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och energipaket (2008)

Minska växthusgasutsläppen med 20% före år
2020 (jämförelseår 1990).

Finlands nationella plan (2001)

Mångsidigare energianskaffning, främja
användningen av förnybar energi.

Revidering av Finlands nationella plan
(2005)

Utnyttja vindkraft, vattenkraft och biobränslen
för att minska växthusgasutsläppen.

Finlands klimat- och energistrategi
(2008)

Innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder
fram till 2020 och ett perspektiv fram till
2050.

Vald teknik för vindkraftparken och elöverföring

4.1 Vindförhållanden
Valet av vindkraftverkstyp och planering av teknisk layout är starkt relaterat till
områdets vindförhållanden. Enligt Finlands vindatlas (www.vindatlas.fi) är
vindens årsmedelhastighet på vindkraftparksområdet 6,8 meter per sekund på
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100 meters höjd och 7,6 meter per sekund på 150 meters höjd. Enligt vindrosen
dominerar sydvästliga och sydliga vindar på området.

Figur 4-1. Vindrosen beskriver den procentuella andelen av olika vindriktningar
av vinden på 100 meters höjd i projektområdet (Finlands vindatlas 2012).

Projektansvarige inledde vindmätningar i projektområdet i november 2012 och
mätresultaten stöder Finlands vindatlas fördelning av vindrosen.
4.2 Vindkraftverkens delar och dimensioner
Ett vindkraftverk består grovt av fyra delar; fundament, torn, maskinhus och
rotor. Fundamentet håller vindkraftverket på plats och finns till största delen
under marken. Tornet ger höjden på verket. Längst upp på tornet sitter
maskinhuset. Det är i maskinhuset som elen genereras. Framför maskinhuset
sitter rotorn som består av tre blad. Mitten på rotorn kallas nav eller hub.
Navhöjden sträcker sig från marken upp till naven medan totalhöjden räknas
från marken upp till översta punkten på bladet när det pekar rätt upp.
Rotordiametern ger storleken på svepytan. Svepytan är den area i luften som
bladen går genom och där verket fångar upp vindens kraft.
På basen av den preliminära vindanalysen är enhetseffekten för den typ av
vindkraftverk som lämpar sig för området cirka 3,5 MW med ett cirka 140 meter
högt torn, ett maskinhus och en trebladig rotor. Rotorbladen är tillverkade i
kompositmaterial. Rotorbladets längd är cirka 65 meter och rotorbladens
diameter cirka 130 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är drygt 200 meter. För
visualiseringarna har kraftverket Vestas V126-3.3 med navhöjden 137 meter i
vind klass IEC III valts.
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Figur 4-2. Principskiss av det vindkraftverk som använts för visualisering vid
MKB-förfarandet. Höjden på vindkraftverkets cylindriska hybridtorn är cirka 140
m och längden på rotorbladet är cirka 65 m. Vindkraftverkets maximala höjd är
således cirka 205 meter.

Den valda vindkraftverkstypens maskinhus, cirka 100 ton och 3,5-4 x 12 meter
stort, placeras på tornet. I maskinhuset finns traditionellt växellåda, generator
samt regler- och styrsystem. Växellådan omformar rotorns varvtal (5−15 varv
per minut) till en nivå som är lämplig för generatorn. Alternativt kan varvtalen
regleras med så kallad direktdriven teknik. Särskilda motorer vrider
maskinhuset mot vinden med hjälp av en vindriktningsgivare och en
styranordning. Maskinhusets stomme och hölje tillverkas vanligen av stål eller
glasfiber (Finska Vindkraftföreningen 2012).
I maskinhuset finns typiskt 300−1 500 liter olja och 100–600 liter kylarvätska
beroende av tillverkare. Kylarvätskan består av vatten och glykol. Dessutom
används i viss mån smörjfett i lager och andra glidytor, men mängden är
mycket liten. Förutom olja, kylarvätska och smörjfett används inga andra
kemikalier i kraftverket.
På maskinhuset sätts flyghindersljus. Enligt gällande normer skall samtliga
kraftverk förses med röda lampor. Därtill skall de yttersta kraftverken i parken
förses med vita lampor som blinkar synkroniserat under dagtid. Ytterligare skall
tornen förses med röda flyghindersljus.
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Kraftverkets torn byggs i sektioner av stål. Tornets nedersta del kan även
byggas med prefabricerade betongsektioner. Tornet bultas fast i fundamentet.
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån
markunderlaget på varje enskild plats. På basen av utgångsuppgifterna är den
lämpligaste
och
kostnadseffektivaste
metoden
för
fundamentbygge
stålbetongfundament som vilar på marken (Figur 4-3). Andra möjliga alternativ
är stålbetongfundament med massabyte eller fundament förankrat i berg.
I detta skede har jordmånen bedömts på basen av kartstudier. I projektets
fortsatta planeringsskede genomförs geologiska undersökningar i fält. Först
därefter kan fundamenten detaljplaneras. I detta skede presenteras mängden
betong, grus, stål och jordmassor som behövs för fundamenten utgående från
stålbetongfundament som vilar på marken.

Jordmassa

Betong

Figur 4-3. Stålbetongfundament som vilar på marken.

För den valda kraftverkstypen är diametern på ett stålbetongfundament som
vilar på marken cirka 25 meter och höjden cirka 1,5–3 meter. I byggnadskedet
grävs fundamentplatsen upp och därefter gjuts stålbetongfundamentet ovanpå
ett skikt av kross. Efter gjutningen täcks fundamentet med jordmaterial.
4.3 Interna vägar och uppställningsytor
För anläggningen av vindkraftverken behövs ett internt vägnät som kan
användas året runt. I mån av möjlighet utnyttjar man det befintliga nätverket
av skogsbilvägar och förstärker dem efter behov. För att klara
specialtransporterna skall vägytan vara ca 5,5 m bred. Beroende på terrängen
anläggs därtill dikesrenar om upp till 2 m (Figur 4-4). Uppskattningsvis behövs
cirka 4 800 m3 grus per kilometer ny väg då vägens slitlager är 20 cm och
bärlagret 40 cm tjockt. Motsvarande mängd för att iståndsätta befintliga
skogsbilvägar är cirka 2 800 m3 per kilometer väg.
Längs vägarna transporteras byggmaterial och materiel som behövs för
resningen av vindkraftverken. Efter anläggningen används vägnätet för serviceoch övervakningsåtgärder vid vindkraftverken.
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jordkabel

Figur 4-4. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftparken. Vägarna
används bland annat för transport av betong och grus samt kraftverkens
komponenter. I driftskedet används vägarna bl.a. för årlig service. Diket för
jordkabeln finns på vägens högra sida (foto: Jakob Kjellman/FCG).

Vid dimensioneringen av vägarna och anslutningar bör dessutom beaktas att
vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är
över 60 meter långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar
och kurvor (Figur 4-5). Vägarnas maximala lutning får vara tio procent och
minsta krökningsradie 50–60 meter.

Figur 4-5. Två exempel på möjliga kurvor för planerat internt vägnät i en
vindkraftpark och specialtransportfordon med rotorns vingar. De streckade
linjerna indikerar hinderfritt område, där sten och träd måste röjas.
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Vid varje vindkraftverks fundament byggs en uppställningsyta för resande av
vindkraftverket. På denna yta ställs lyftkranen upp och vindkraftverkets
komponenter lagras inför resningen. Beaktande den valda typen av
vindkraftverk är det plana hårdgjorda kranområdet cirka 40 X 60 meter. Därtill
sträcker sig uppställningsytan för kranen cirka 20 x 150 meter längs med
ankomstvägen (Figur 4-6). I anläggningsskedet röjs därmed trädbeståndet på
ett cirka ett hektar stort område för att man ska kunna bygga fundamentet och
resa vindkraftverket. Det röjda uppställningsområdets storlek beror på val av
vindkraftsleverantör. Under byggnadsskedet krävs därtill ett cirka 30 x 60 meter
stort plant gruslagt kontorsområde för byggnadsbaracker och upplagring av
arbetsredskap.

Figur 4-6. Exempel
vindkraftverk.

på

planerad

uppställningsyta

för

resning

av

ett

Lyftkranens
monteringsområde

Figur 4-7. Den huvudsakliga lyftkranens monteringsområde intill servicevägen
(foto M. Suokas/FCG).
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4.4 Elöverföring inom vindkraftparken
Vindkraftverkens generatorspänning är en kilovolt (kV) eller mindre.
Spänningen höjs med en transformator inuti eller intill kraftverket till en
medelspänningsnivå på 20–45 kV, som används i elöverföringsnätet inom
parken. Vindkraftselen överförs med jordkabel till en elstation som byggs inom
vindkraftparksområdet. El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ner i
ett kabeldike som normalt är 0,5–1 meter djupt. Kabeldiket är cirka en meter
brett. Kabeldikena placeras i mån av möjlighet i anslutning till servicevägarna.
Där kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen, behövs en cirka fyra
meter bred och trädfri terrängkorridor där kabeln dras.
Jordkablarna mellan vindkraftverken kopplas samman i tornen eller i mindre
föredelningsskåp/stationer
inom
parkområdet.
Ifall
separata
föredelningsskåp/stationer använd krävs en yta cirka 3–10 m². Tack vare
kopplingsmöjligheterna kan man skapa alternativa elöverföringslinjer inom
parken, till exempel i anslutning till service eller vid fel.

Figur 4-8. Exempel på vindkraftsverkets transformator placerat direkt intill
kraftverket och jordkabelfördelningsskåp till höger (foto: Hans Vadbäck/FCG).

Jordkablarna inom vindkraftparken kopplas till en 110 kV elstation som byggs
på vindkraftparksområdet. I elstationen finns övervakningsapparatur och
utrustning för skydd av kablar samt en transformator som används för att höja
medelspänningen till en spänning på 110 kV. En höjning av spänningen minskar
överföringsförlusten. Elstationens mest synliga komponenter är ett 110 kV
ställverk, en transformator och en skyddsbyggnad. Elstationen inhägnas enligt
elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att obehöriga kan komma in på
området. Övervakningen av elstationen sker centraliserat från kontrollrummet.
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Från kontrollenheten överförs data i första hand med en optisk fiberanslutning
till en driftcentral för fjärrstyrning. Dataöverföringen kan även ske med över en
mast. Stationen förses även med åskledare.
110 kV elstation kräver en markyta på cirka 0,5 ha (cirka 5 000 m2).
Byggnadens yta är ca 50 m2.

Figur 4-9. Exempel på en elstation för en ca 100 MW stor vindkraftpark (foto:
Jakob Kjellman/FCG).

4.5 Elöverföring utanför vindkraftparken
Från vindkraftparkens elstation överförs elen till det nationella stamnätet eller
regionätet på 110-400 kV. Elöverföringen sker antigen med jordkablar eller med
luftledningar. Preliminärt planeras enbart jordkablar för elöverföring från denna
vindkraftpark. Om överföringen ser med jordkablar krävs en ca 5 m bred trädfri
kabelgata och därtill ett ca 7 m brett arbetsområde längs kabelgatan under
byggnadsfasen.
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Figur 4-10. Schematisk bild på utrymmeskrav för en 110 kV jordkabel.

Om elöverföringen sker med en ny 110 kV luftledning skall den trädfria ytan
vara 26 m. Därtill skall träd och byggnader hållas låga ytterligare 10 m från den
trädfria ytan. Om 110 kV ledningen byggs intill en existerande kraftledning ökar
den trädfria zonen med 16 m jämfört med nuvarande situation.

Figur 4-11. Installation av jordkablarna sker normalt intill servicevägarna (foto
Janne Märsylä/FCG).

4.6 Anläggning av vindkraftparken
Vindkraftverkens delar, maskinhuset, rotorbladen och tornet transporteras i
7−10 delar som specialtransporter på landsvägarna. För anläggningen av ett
enskilt kraftverk krävs 12–14 specialtransporter.
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Kabeldragningarna inom området görs före fundamenten byggs och resningen
av vindkraftverken. När jordkablar anlagts kan fundamenten täckas över och
resningen inledas.

Figur 4-12. Gjutning av ett fundament (foto: Tuukka Lammi/FCG).

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 sist
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. 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.
4.7 Drift och underhåll
När vindkraftparken 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
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lyfta tyngre tillbehör och komponenter. I specialfall, när tyngre komponenterna
går sönder kan också en mobil lyftkran behövas, eventuellt till och med en
banddriven lyftkran.
Oljeflödet och -trycket samt mängden kylarvätska i maskinhuset övervakas
genom ett automationssystem. Om oljetrycket sjunker eller oljeflödet är under
minimivärdena, försätts kraftverket i larmtillstånd och stänger av sig
omedelbart. I larmtillstånd bromsas rotorn samt vrids ur vinden. Därtill stängs
motorer och pumpar i maskinhuset.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och byts cirka en gång vart femte år.
Oljan transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftparkens servicevägar.
Utrustningen som används vid oljebytet ska vara helt kompatibel med
kraftverkens konstruktioner. Om ett läckage av olja eller kylarvätska sker under
bytet, samlas vätskan in med hjälp av uppsamlingstråg, så att vätskan inte kan
rinna ut ur maskinhuset. För eventuella avvikande situationer finns dessutom
andra verktyg, till exempel oljebindemedel och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som
har den utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla
kraftverksleverantörens krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt
tillstånd för hantering av farliga ämnen och arbete på hög höjd.
Kraftverksleverantörens representant kommer att övervaka alla arbetsskeden
vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för avvikande
situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras separat och analyseras.
Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftparkens kontrollcentral
via ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket. Alla
mätningar som görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i realtid.
Vindkraftverkets maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar med tanke
på läckage och brandrisk, så att eventuella vätskeläckage inte kan spridas i hela
maskinhuset. Hela maskinhuset har designats så att det är tätt, dvs. så att all
olja i maskinhuset ska stanna kvar i maskinhuset vid ett eventuellt läckage och
bränder skall kunna släckas med automastiska CO2-släckare.
4.8 Demontering
Efter ca 20 års drift närmar sig kraftverkens tekniska livslängd sitt slut.
Driftstiden kan förlängas med service och underhåll men som den tekniska
utvecklingen har varit under de senaste 20 åren är det sannolikt att kraftverken
kommer att demonteras. Demonteringen är en omvänd process till resningen av
kraftverken. Rotor, maskinhus och torn plockas ned bit för bit. Jordkablar och
fundament kan grävas upp men detta är beroende av priset på återvunnen
metall och jordfyllandsmaterial vid tidpunkten för demonteringen. Enligt de
markägaravtal som ingåtts kommer fundament och kablar att täckas över och
därmed lämna kvar på området.
Materialet i kraftverken transporteras bort för återanvändning till anläggningar
med behöriga tillstånd. Metallen i kraftverken återanvänds som metall, betong
som fyllnadsmateriel och kompositmaterial som energi. I dagsläget finns det
även en andrahandsmarknad för ca 20 år gamla kraftverk. Dessa kraftverk är
betydligt mindre än de kraftverk som planeras i detta projekt. Det är osäkert
hurdan andrahandsmarkand som kommer att utveckas för de stora kraftverken.
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BERÄKNINGSGRUNDER FÖR MILJÖBELASTNING

5.1 Transporter och markanvändning
Trafik-, material- och markanvändningsbehov har beräknats utgående från den
valda tekniken och som summan av de enskilda komponenternas
markanvändnings- och transportbehov enligt det som presenterats ovan.
5.2 Buller
Ljudtrycksnivåerna från vindkraftverken modelleras med kalkylprogrammet
WindPRO 2.8 enligt standarden ISO 9613-2. I modelleringen används
kraftverkets källjud enligt kraftverkleverantörerna uppgifter, som vindens
hastighet 8 m/s, som lufttemperatur 15 ° C, som lufttryck 101,325 kPa och som
luftens relativa fuktighet 70 %. I modelleringen görs inga amplitudmodulationer
och käll-ljudet antas prida sig i alla riktningar.
Bullerberäkningarna gjörs med beaktande av vindkraftverkens totala antal,
placering, navhöjd och rotordiameter i de olika vindkraftparksalternativen. I
modellen används grundkartans höjdkurvor som bas för den digitala
höjdmodellen med en resolution på 0,1 meter. Beräkningen görs för höjden 4
meter från markytan. Som markens hårdhet användes värdet 0,4 (på skalan 0–
1; hård–mjuk). Valet av parametrarna grundar sig på Miljöministeriets direktiv
(2/2014).
Vindkraftverkens lågfrekventa buller (20-200 Hz) beräknas utgående från det
valda
vindkraftverkets
käll-ljuds
angivna
oktavband
omvandlat
till
tredjedelsoktavband (Figur 5-1). Därefter modelleras den lågfrekventa
ljudspridningen till de bostadshus där ISO 9613-2 modellen påvisade den högsta
bullernivån. Omvandlingen och modelleringen görs med ett Excel baserat
program utvecklad av FCG Design och planering Ab, Ing. Mauno Aho.

Figur 5-1. Oktavdata som användes vid beräkning av tersdata för lågfrekvent
bullermodellering (20-200 Hz) enligt projektalternativ 1, käll-ljud 107,5 dB(A).

Bullerberäkningarna görs med beaktande av vindkraftverkens totala antal,
placering och navhöjd i de olika vindkraftparksalternativen. Beräkningen görs till
ytterväggen för de närmsta bostadshusen i anslutning till projektet, där det
lågfrekventa bullret antas avta med det geometriska avståndet och markytans
beskaffenhet för landbaserade vindkraftparker. På basen av dessa bullernivåer
utomhus beräknas därefter tredjedelsoktavbandens bullernivåer inomhus.
Bostadens ljudisolering beräknas på basen av den danska förordningen
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Bekendtgørelse om støj fra vindmøller BEK nr 1284, 15.12.2011. Därefter
jämförs de modellerade lågfrekventa ljudnivåerna till de nivåer som angivits i
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och
hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena
grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2/2014).
5.3 Skuggning
Skuggningsmodellen görs med Shadow-modulen i programmet WindPro 2.8. I
modellerna beräknades skuggbildningens konsekvensområde och hur länge
skuggbildningen varar. Beräkningsmodellerna beaktade skuggbildningen i
situationer då solen ligger mer än tre grader över horisonten och rotorbladet
täcker minst 20 % av solen.
Skuggberäkningarna görs med beaktande av projektets tekniska egenskaper,
såsom vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd, rotordiameter och
driftstid i de olika vindkraftparksalternativen. Vindkraftverkens årliga drifttid
beräknas utifrån resultaten av de vindmätningar som utförts i Pjelax. Som
utgångsdata för solskensmängderna används de månatliga solskensmängder
som mätts i samband med långtids-uppföljningen vid väderstationen i Umeå i
Sverige. Vid beräkning beaktas höjdförhållandena i terrängen med och utan
skogens täckning på området. I beräkningen antas trädhöjden vara 20 m för
barr- och blandskog samt 15 m för lövskog på basen av Corine dataklasser.
5.4 Synlighet och fotomontage
Vindkraftverkens synlighet modelleras med ZVI-modulen i programmet WindPro
2.8. Beräkningarna görs med beaktande av projektets tekniska egenskaper,
såsom vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd och rotordiameter i de
olika vindkraftparksalternativen. I modellen beaktas förutom markytans höjd på
basen av lantmäteriets kartdatabas (MML 2013) även områdets skogsbestånd
på basen av Corine data (Oiva 2013). I modellen antas skog vara visuellt
ogenomtränglig. Denna höjd har sammanfogats med Lantmäteriverkets
höjdmodell,
varvid
en
sammanslagen
terrängmodell
skapats
med
markhöjd+vegetationshöjd.
Fotomontage görs i WindPro 2.8 med Photomontage modulen, där platsen för
fotograferingen bestäms med GPS vid fototidpunkten och så väl fotoplatsens
som fotografiets referenspunkter (X,Y,Z; 2-5 st) interpoleras från lantmäteriets
kartdatabas (MML 2013). Modellresultaten åskådliggörs med hjälp av kartor,
som visar summan av kraftverkens synlighet (0/1) enligt navhöjd och
panoramafotomontage. Panoramabilderna görs i Photoshop Elements.

Figur 5-2. Principerna för synlighetsmodellen.
terrängformer, skog eller byggnader utgöra hinder.

Vid

synlighetsanalys

kan

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PROGRAM FÖR
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

20

5.5 Säkerhet
Vindkraftparken kommer inte att omgärdas med ett staket med undantag av
elstationen som uppförs på området. På grund av säkerhetsskäl kommer man
att begränsa möjligheten att vistas på området under byggnadsskedet. När
vindkraftparken är i drift är vägnätet fritt att använda för de som har del i
vägarna. Likaså är det fritt att röra sig i projektområdet när kraftverken är i
drift.
Under
senaste
åren
har
myndigheter
gett
rekommendationer
för
säkerhetsavstånd i vindkraftprojekt. I avseende på möjliga iskast och fallande
delar
från
vindkraftverken
har
miljöministeriet
(2013)
angivit
ett
säkerhetsavstånd som motsvarar 1,5 x kraftverkets maximala höjd
(Miljöministeriet 2012). Modelleringar utfört av Transportministeriet (2011) har
visat att kastlängden av is kan maximalt vara 300 meter från kraftverk med en
höjd på 200 meter. Enligt Transportministeriets (2011) beräkningar är
sannolikheten för att träffas av ett fallande isstycke dock en på 1,3 miljoner år
för en person som årligen under vintern befinner sig en timme på cirka 10
meters avstånd från ett kraftverk som är i drift (Göransson 2012).

Figur 5-3. Exempel på säkerhetsföreskrifter under byggnadsskedet (foto Hans
Vadbäck).
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Figur 5-4. Typiska säkerhetsföreskrifter intill vindkraftverken (foto: Hans
Vadbäck).

Skyddsavståndet mellan kraftverk och landsvägar är maximalt 300 meter, minst
dock
kraftverkets
maximala
höjd
sammanräknat
med
landsvägens
skyddsavstånd, vilket är 20-30 meter. För järnvägar är skyddsavståndet för
övrigt den samma, men järnvägens skyddsavstånd är lite längre, 30-50 meter
(Trafikverket 2012, Hytönen m.fl. 2012). Till farleder är det rekommenderade
skyddsavståndet 1-5 nautiska mil, beroende på farledens storlek (Hytönen m.fl.
2012).
Gällande stamnätet är rekommendationen att avståndet från närmsta kraftverk
till stamnätets ledningsområdes yttre gräns skall vara minst 1,5 x kraftverkets
maximala höjd (Miljöministeriet 2012).
Gällande avstånd till bergstäktområden har tillämpats en 300 m buffer mellan
kraftverken och bergtäktsområdet. Avståndet grundar sig på att sprängningar
vid bergstäckten kan förorsaka vibrationer i marken och att mindre
kringflygande stenar kan skada kraftverken. Buffern tillämpas på basen av
inrådan av Lemminkäinen Infra Oy.
Gällande avstånd till anordningar för explosiva varor och fyrverkeripjäser,
transportförpackningar och -tankar för farliga ämnen, flytgas- och
naturgasanläggningar, fabriker och upplag för explosiva varor samt kraftverk
och produktionsanläggningar som använder tryckutsatta system tillämpats
TUKES utlåtande 4784/36/2013 om riskevaluering för objekt inom 500 meter.
5.6 Radar- och kommunikationsteknologi
Vindkraftverk kan inverka på radio- och radarverksamhet. För väderradar har
följts meteorologiska institutets rekommendation om att inverkan bör utredas
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om kraftverken ligger inom 20 kilometer från väderradarn (Arbets- och
näringsministeret 2013). Gällande annan inverkan på civil och militär
radarövervakning tillämpas Trafis beslut och försvarsmaktens utlåtande.
Gällande säkerhetsavstånd till annan radiokommunikation har tillämpats
kommunikationsverkets rekommendation.
6

PROJEKTETS ALTERNATIV

6.1 Projektområdet
Projektområdet är beläget mellan byarna Pjelax, Böle, Perälä och Myrkky (Figur
1-1). Böle projektområde gränsar till Kristinestad kommungräns i sydost, till
stamväg 67 i norr och till Pjelax vindkraftpark i sydväst.
Det bör observeras att projektområdets avgränsning i detta skede är preliminär
och att den kan ändras under MKB-förfarandet allt eftersom utredningarna
framskrider.
6.2 Projektalternativ
6.2.1 Noll-alternativet
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.
ALT 0

Projektet förverkligas inte
Inga nya vindkraftverk byggs. Motsvarande energimängd
produceras
på
annat
sätt.
I
det
nordiska
energiproduktionssystemet ersätter energi producerad med
vindkraft i första hand energi producerad med stenkol. I
nollalternativet fortsätter markanvändningen i vindparksområdet
som förut.

6.2.2 Projektalternativ 1
Alternativ 1 omfattar 29 ca 210 m höga vindkraftverk och en 110 kV elstation.
Vindkraftverken kopplas samman med en 20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV
elstation på projektområdet.
ALT 1

En större vindkraftpark

6.2.3 Projektalternativ 2
Alternativ 1 omfattar 25 ca 210 m höga vindkraftverk och en 110 kV elstation.
Vindkraftverken kopplas samman med en 20–45 kV jordkabel och en ny 110 kV
elstation på projektområdet.
ALT 2

En mindre vindkraftpark

För en detaljerad karta på alternativen se Bilaga 1
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6.3 Vindkraftverkens placering
Vindkraftverken planeras så att säkerhetsavstånd enligt ovan inte underskrids
och att skyddsvärda och känsliga objekt i betydande grad inte störs av
projektet. Gällande buller från vindkraftverken har parken planerats så att 40
dB(A) inte överskrids vid närmsta bostad och så att Social- och
hälsovårdsministeriets riktvärden för lågfrekvent buller inomhus inte överskrids.
Gällande skuggningar från kraftverken har parken planerats så att 8 h/a ”real
case” inte överskrids vid närmsta bostad. Angående kraftverkens synlighet har
inget specifikt avstånd eller beräkningsgrund använts som bas för
skyddsavstånd utan placeringen utgår från konsekvensbedömingen nedan.
För att optimera produktionen placeras kraftverken så högt som möjligt och så
att avstånden mellan dem motsvarar diametern för 4−6 rotorer. Kraftverkens
inbördes avstånd anpassas så att parkeffektiviteten hålls över 90 % modellerad
med WindPro Park. Därtill strävas till att utnyttja befintliga vägar för att
minimera ingreppen på naturen.
6.4 Alternativens miljöbelastning
6.4.1 Trafik- och material
Alternativ 1 medför ett behov av ca 450 specialtransporter. I projektet används
ca 16 000 m3 betong och 1 750 t armeringsjärn. Därtill används ca 220 t kross,
vilket sammantaget kräver ca 35 500 tunga transporter. Den areal som kommer
att användas för huvudsakligen vägar och uppställningsytor uppgår till
sammanlagt 50 ha. Tidmässigt tar det ca ett år att bygga vägar och fundament
medan resningen av kraftverken kan ske under tio månader.
Tabell 6-1. Sammansättning
vindkraftparkens alternativ 1.
Förklarin

av

de

Mängd / Antal
Antal kraftverk
Total kapacitet (MW) ~
Interna elnätet
Jordkabeldiken
110 kV station
Vägar och uppställningytor
Iståndsatta vägar
Nya vägar
Uppställningytor
Fundament
Betong
Armeringsjärn
Transporter
Specialtransporter
Tunga transporter

preliminära

tekniska

Materialåtgång

uppgifterna

för

Markanvändning

29 st
100 MW
30 km
1 st

18 000 m3
1000 m3

5 ha
0,5 ha

23 km
10 km
29 st

45 000 m3
72 000 m3
46 000 m3

12 ha
11 ha
30 ha

16 000 m3
1 750 ton
430-450 st
35 500 st

Alternativ 2 medför ett behov av ca 400 specialtransporter. I projektet används
ca 14 000 m3 betong och 1 500 t armeringsjärn. Därtill används ca 195 t kross,
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vilket sammantaget kräver ca 31 500 tunga transporter. Den areal som kommer
att användas för huvudsakligen vägar och uppställningsytor uppgår till
sammanlagt 43 ha. Tidmässigt tar det ca ett år att bygga vägar och fundament
medan resningen av kraftverken kan ske under tio månader.
6.4.2 Buller
På basen av områdets vindförhållanden modellerades kraftverkens driftstimmar
till över 8 500 h/a. Ungefär 1/3 av tiden kommer kraftverken att drivas med
maximalt källjud. Med det valda kraftverket kommer bullernivån 40 dB(A) då att
sprida sig 0,8 – 1,2 km från kraftverken medan nivån 35 dB(A) kommer att
uppnås 1,5 – 2,0 km från kraftverken.

Figur 6-1. Bullrets utbredning enligt alternativ 1. För mer detaljerad karta se
Bilaga 2.

6.4.3 Skuggning
På basen av väderleksförhållandena uppskattades sannolikheten för solsken till
som mest knappt 10 h/dygn i juni och som minst knappt 1 h/dygn i december.
Eftersom skuggbildningen är ett fysikaliskt fenomen utan kumulativa
synergieffekter sprider sig skuggningseffekten lika långt från kraftverken i
bägge alternativen, dvs. 8 h/a ca 1,3 km i sydvästlig och sydostlig riktning från
de yttersta kraftverken och ca 1 km i nordlig riktning (Figur 6-2).
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Figur 6-2. Skuggningsmodellering enligt projektalternativ 1. Skuggningen har
modellerats för områden där den är 20 h/år, 8 h/år och 1 h/år. För mer
detaljerad karta se Bilaga 2.

6.4.4 Synlighet
Utgående från den valda tekniken kommer kraftverken att vara synliga över ett
stort område. Oberoende av alternativ kommer kraftverkens nav att synas över
från öppna stora fält och från havsområdet.
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Figur 6-3. Synlighetsmodellering och fotopunkter enligt projektalternativ 1.
Synligheten har modellerats för ett 40X40 km stort område enligt kraftverkens
navhöjd. För mer detaljerad karta se Bilaga 2.

7

Tillstånd och beslut som projektet kan förutsätta

7.1 Markanvändningsrättigheter och -avtal
Projektören ingår nödvändiga avtal med markägarna. Avtalen grundar sig på
avtalsrätten och kan vara köpeavtal, intrångsavtal, arrende och servitut. I
avtalen parternas åtaganden under projektering, drift och efter demontering.
7.2 Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
I
miljökonsekvensbedömningen
beskrivs
projektet
och
utreds
dess
miljökonsekvenser
inklusive
konsekvenserna
för
människors
levnadsförhållanden. I MKB-förfarandet fattas inga beslut om projektet och inga
tillståndsärenden avgörs. MKB-förfarandet beskrivs mer ingående i kapitel 2.
7.3 Planläggning och bygglov
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Böle vindkraftpark 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 vindkraftpark
och beviljandet av bygglov. VindIn Ab Oy har beviljats planläggningstillstånd av
Närpes.
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Efter att planen har godkänts kan bygglov sökas hos staden. Ifrågavarande
tillståndsmyndighet granskar samtidigt att den i bygglovet föreslagna planen är i
enlighet med delgeneralplanen.
7.4 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
kilometer från en flygplats eller högst tio kilometer 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).
7.5 Tillstånd enligt elmarknadslagen
För att bygga en kraftledning behövs ett tillstånd enligt elmarknadslagen
(588/2013) (Energimarknadsverket, EMV). 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.
7.6 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) ifall projektören inte har
ingått nödvändiga avtal med markägarna. 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.
7.7 Inlösningstillstånd för kraftledningsområdet
Ifall projektören inte kan nå nödvändiga avtal med markägarna förutsätter
inlösen av markområden för byggande av en kraftledning 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 arbets- och näringsministeriet. Om inlösningstillstånd söks för
byggande av kraftledningen och om 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.
7.8 Elanslutningsavtal
Förutsättningen för elöverföringsrätten från vindkraftverken är att det finns
gällande
anslutningsavtal
enligt
elmarknadslagen
(588/2013)
med
nätinnehavaren. Enligt elmarknadslagen skall nätinnehavaren på begäran och
mot
skälig
ersättning
till
sitt
nät
ansluta
eldriftsställen
och
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uppfyller

de

7.9 Försvarsmaktens samtycke
Ett villkor för beviljande av byggnadstillstånd för vindkraftverk är att
försvarsmakten gett ett utlåtande om att kraftverket inte stör utförandet av
försvarsmaktens
lagstadgade
uppgifter
under
normalförhållanden,
i
störningssituationer eller vid undantagsförhållanden.
7.10 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. Tillstånd måste också sökas för förbättring av befintliga
anslutningar för enskilda vägar.
7.11 Tillstånd för specialtransporter
Specialtransporterna för transport av vindkraftverkens komponenter till
vindkraftparksområdet förutsätter ansökan om ett specialtransporttillstånd
(trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon
1715/92). Specialtransporttillstånd för hela Finland beviljas av Birkalands ELYcentral.
7.12 Miljötillstånd
Vindkraftverk nämns inte i projektförteckningarna i miljöskyddsförordningen,
och därför grundar sig miljötillståndsplikten på prövning.
Ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behövs om vindkraftverken kan orsaka
besvär enligt 17 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Sådana
besvär som orsakas av vindkraftverk är främst buller och blinkande skuggor.
Ifall ett miljötillstånd behövs, ska det ansökas separat efter att MKB-förfarandet
har avslutats, dvs. efter att kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om
miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommunens
miljömyndighet
behandlar
tillståndsansökan.
7.13 Tillstånd enligt vattenlagen
Om projektet inkluderar åtgärder som eventuellt ändrar vattendrag, kan det
behövas ett tillstånd enligt vattenlagen för dessa åtgärder. Tillståndspliktiga
vattenhushållningsprojekt kan vara till exempel uppförande av en bro, uttag av
vatten, anläggande av en tunnel eller ledning under ett vattendrag och
kabeldragning i ett vattendrag.
7.14 Undantagslov enligt naturvårdslagen
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
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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 b (49 §) till habitatdirektivet.
ELY-centralen
kan
i
enstaka
fall
ge
tillstånd
att
avvika
från
fridlysningsbestämmelserna (naturvårdslagen 49 §) som berör djurarterna i
bilaga IV a och växtarterna i bilaga IV b till habitatdirektivet. Dessutom kan
ELY-centralen i enstaka fall bevilja undantag från separat uppräknade ändamål
gällande de fåglar som avses i artikel 1 i fågeldirektivet. En förutsättning för
detta är dock 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.
7.15 Tillstånd att placera kablar och ledningar på allmänt vägområde
Om en kraftledning ska placeras i vägmiljö ska man vid behov ansöka om
undantagstillstånd i enlighet med 47 § i landsvägslagen (503/2005), vid
byggande på skydds- eller frisiktsområden vid en landsväg. Dessutom ska
tillstånd sökas om kraftledningen dras över eller under en landsväg.
7.16 Undantagslov från lagen om fornminnen
Fasta fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963)
utan separat beslut. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar
en oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse, kan ELYcentralen efter att ha hört Museiverket meddela tillstånd att rubba
fornlämningen. Man ska dock reservera tillräckligt med tid för att undersöka
fornlämningen innan den rubbas. Behovet av undantag från lagen om
fornminnen klarnar under den mer ingående planeringen av projektet, när man
har utrett var vindkraftverken och elöverföringslinjerna ska byggas.
7.17 Andra tillstånd
Även andra tillstånd än de som nämns ovan kan behövas för byggandet av Böle
vindkraftpark. Vilka tillstånd som behövs klarnar huvudsakligen under MKBförfarandet, bland annat utifrån de uppgifter som erhålls i bedömningsarbetet.
8

Anknytning till andra projekt

8.1 Vindkraftparker i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet finns fem vindkraftverk
i drift. Ab Öskata Vind har ett 750 kW vindkraftverk i drift i Öskata fiskehamn i
Nämpnäs by i Närpes. Kraftverket är beläget cirka 13 kilometer nordväst om
projektområdet. Kraftverket blev färdigt år 1999. Innopower Oy har tre
vindkraftverk i drift sydväst om Kristinestad. Vindkraftverken består av tre
kraftverk med en effekt på 1 MW styck. Kraftverken har varit i drift sedan 2004.
Därtill finns ett nytt kraftverk, Pettumäen mylly Oy i drift i Teuva i Perälä.
Kraftverkets effekt är 2,5 MW och avståndet till Böle projektområde är cirka 7
km. (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2013a)
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8.2 Vindkraftparker som byggs i näromgivningen
VindIn Ab/Oy bygger Svalskulla vindkraftpark i Närpes. Parken kommer att
tas i drift under år 2014. Vindkraftparken består av fem kraftverk och byggs
med Vestas V112 vars navhöjd är 124 meter och totalhöjden således ca 180
meter. I sammantagna konsekvensbedömningen beräknas kraftverkens käll-ljud
till 106,5 dB(A).
8.3 Vindkraftparker som planeras i näromgivningen
Flera vindkraftparker planeras i Österbotten. Planeringsskedena är i olika stadier
(Figur 8-1). Enligt Finska Vindkraftföreningen r.f. (2013b), projektörers
hemsidor och FCGs kunskap finns åtminstone följande vindkraftparker under
planering inom 20 km från Böle projektområde:
VindIn Ab/Oy planerar en vindkraftpark i Pjelax, Närpes stad. Parken gränsar
till Böle vindkraftpark. Vindkraftparken består i nuvarande planeringssituation
av 30 vindkraftsverk. I sammantagna konsekvensbedömningen används
kraftverksmodellen Vestas V126 med en rotordiameter 126 m och navhöjd 137
m samt käll-ljud 107,5 dB(A).
VindIn Ab/Oy planerar en vindkraftspark i Kalax, Närpes stad. MKB-processen
är i slutskedet och enligt största projektalternativ skulle parken bestå av 33
vindkraftsverk och avståndet till Böle vindkraftspark är ca 14 km.
Triventus Wind Power AB planerar ”Vindkraftpark Kristinestad Norr” nordost
om Kristinestad centrum, mellan byarna Tjöck och Mörtmark invid
kommungränsen mot Närpes. Projektet angränsar till Böle. I nuvarande
planeringssituation består projektet av 26 vindkraftsverk. I sammantagna
konsekvensbedömningen har använts som kraftverksmodell Vestas V126 med
rotordiameter 126 m och navhöjd 137 m samt käll-ljud 107,5 dB(A).
SABA Wind Oy Ab planerar en mindre vidkraftpark i Ståbacka, Närpes stad.
Parken ämnas bestå av 3-4 vindkraftverk och avståndet till Böle projektområde
är drygt 6 km.
OX2 Finland Oy planerar en vindkraftpark i Dagsmark, Lappfjärd. Projektet
genomgår även en MKB-process för tillfället och enligt projektalternativen skulle
parken bestå av 56-67 vindkraftsverk. Inom samma projektområde har även
Suomen Hyötytuuli Oy gjort markarrenden för upprättande av fem
vindkraftsverk som går under projektnamnet ”Penik”.
OX2 Finland Oy planerar två vindkraftpark om 9 kraftverk max 30 MW i Bötom
kommun. Projektet ”Perkkiö” är beläget ca 6 km och Kakkori ca 16 km öst om
Böle.
OX2 Finland Oy planerar ytterligare ”Rajamäenkylä” vindkraftpark om 80-120
vindkraftsverk i Bötom och Storå kommuner ca 18 km sydöst om Böle.
Innopower Oy planerar vindkraftpark Gamla Närpesvägen på 5 kilometers
avstånd från Böle projektområde i Kristinestad. Förslaget till delgeneralplan har
varit framlagt till påseende under tiden 24.2-24.3.2014. Enligt planen har
Innopower Oy som mål att bygga sex vindkraftverk på planeområdet. I
sammantagna konsekvensbedömningen har använts som kraftverksmodell
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Gamesa G128 med rotordiameter 128 m och navhöjd 160 m samt käll-ljud 108
dB(A).
Innopower Oy planerar ytterligare på 15 kilometers avstånd, även i
Kristinestad, kring kraftverket på Björnön en vindkraftpark med sex
vindkraftverk. Företaget planerar även en offshore-vindkraftpark vid
Kristinestad och Närpes kust, cirka 17 kilometer sydväst om projektområdet.
Offshoreparken består av 73 kraftverk och har en sammansatt effekt av 230400 MW.
GreenPower Finland Oy planerar upprätta 2-3 vindkraftverk i Kaskö.
Kraftverken är belägna cirka 9 km från Böle och har en sammansatt effekt på 69 MW.
Öskata Vind Ab planerar ett vindkraftverk intill det befintliga vindkraftverket i
Nämpnäs i Närpes, cirka 12 kilometer nordväst om Böle projektområde.
Kraftverkets effekt är 1 MW.
EPV Tuulivoima planerar två vindkraftparker inom 20 km av Böle vindkraftpark
projektområde. I Teuva, på 18 kilometers avstånd planeras en vindkraftpark om
20 vindkraftverk med en sammansatt effekt på 40-100 MW. Företaget planerar
även 28 vindkraftverk (sammanlagd effekt 56-140 MW) i Norrskogen i Närpes
på 20 kilometers avstånd från Böle.
Utöver dessa projekt finns det enligt lokala kontakter också andra
projektutvecklare på området. Än så länge är dock placeringen av kraftverk och
mer ingående uppgifter om dessa projekt inte kända.
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Figur 8-1. Vindkraftparker i drift och vindkraftparker som planeras i projektets
närhet.
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8.4 Böle 110 kV kraftledning
En 110 kV kraftledning planeras för att möjliggöra elöverföring mellan Böle
vindkraftpark och stamnätet. Vindkraftparken ansluts preliminärt till det
nationella elöverföringsnätet med en 110 kV kraftledning från parkens elstation
till en elstationen i närheten av Pjelax by vid MB 110 kV el-leding.
Byggnadsansökan för Böle 110 kV är en separat EMV process som i mån av
möjlighet koordineras med MKB och planläggningen av Böle vindkraftpark.
8.5 Pjelax 110 kV kraftledning
En 110 kV kraftledning planeras för att möjliggöra elöverföring mellan Pjelax
vindkraftpark och stamnätet. Vindkraftparken ansluts preliminärt till det
nationella elöverföringsnätet med en 110 kV kraftledning från parkens elstation
till KD stationen i Kristinestad. Ifall denna elöverföring förverkligas planeras
även Böle projektet att anslutas till denna elöverföring i Pjelax vindkraftpark
elstation. Byggnadsansökan för 110 kV kraftledningen genomgår för närvarade
en EMV process. Beroende på markens beskaffenhet, rådande markanvändning
och intressenternas inställning byggs denna elöverföring med luftledning eller
jordkabel.

Figur 8-2. Planerad elöverföring från Böle till MBs 110 kV linje i Pjelax

9

Bedömning av samlade konsekvenser
Projektets miljökonsekvenser bedöms som en helhet beaktande av de projekt
som redan är i drift och planeras i näromgivningen.
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De samlade konsekvenserna med andra planerade vindkraftparker i närheten
bedöms med den precision som det tillgängliga materialet möjliggör. På basen
av planeringssituationen sommaren 2014 kan vindkraftparkerna Böle, Pjelax,
Svalskulla, Gamla Närpesvägen och Kristestad norr komma att utgöra ett
sammanhängande 40 dB(A) område. Därför bedöms dessa parkers
konsekvenser mer ingående med sammantagna buller-, skugg- och
synlighetsanalyser. Konsekvenserna av andra parker i näromgivningen bedöms
på basen av de utredningar som görs eller har gjorts av respektive projektägare
i respektive närliggande projekt.
Särskild uppmärksamhet fästs vid de samlade konsekvenser
vindkraftparkerna i Österbotten medför för fåglarna och landskapet.

som
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Figur 9-1. Preliminär modellering av sammantagna bullernivåer med Böle
vindkraftpark
och
andra
befintliga
och
planerade
vindkraftverk
i
näromgivningen, enligt planeringssituationen sommaren 2014.
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10 Miljökonsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder
10.1 Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande
konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen
och naturresurserna samt deras interaktion i den omfattning som förutsätts i
MKB-lagen och –förordningen (Figur 10-1).

Figur 10-1. Direkta och indirekta verkningar som ska utredas i enlighet med
MKB-lagen.

Varje MKB-projekt medför en specifik uppsättning av konsekvenser som beror
på projektets karaktär, omfattning och placering. De konsekvenser som enligt
MKB-lagen bör beaktas i MKB-processen preciseras därför alltid separat för varje
projekt. Denna så kallade screening görs i finländska MKB-förfaranden typiskt i
samförstånd med kontaktmyndigheten under MKB-programskedet och kan
genomföras under MKB-förfarandets förlopp vid behov.
Vindkraftparkens konsekvenser kommer att ske under parkens tre skeden: vid
byggandet, driften och nedläggningen. Alla dessa skeden beaktas i
miljökonsekvensbedömningen.
10.2 Konsekvensernas särdrag och betydelse
Konsekvenserna och skillnaden mellan konsekvenserna beskrivs huvudsakligen
skriftligt. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I förfarandet
definieras kända konsekvenser och deras betydelse. I bedömningen definieras
varje konsekvens karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med
stöd av IEMA:s (2004) bedömningshandbok (Figur 10-2). Flertalet
konsekvensser är beroende av varandra. Så är människans trivsel beroende av
bo i en sund samhällsstruktur med god miljö och kommunikationer. I MKB
beaktas detta genom att identifiera konsekvensen som direkt eller indirekt.
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Karaktär
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positiv / negativ

Konsekvensens betydelse
•
ingen
•
liten
•
måttlig
•
betydande

Typ
direkt / indirekt
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Konsekvensobjektet
värde,
känslighet
och
sällsynhet

Omfattning
lokal / omfattande

Varaktighet
kortvarig /
långvarig

Figur 10-2. Definiering av konsekvensernas karaktär och betydelse.

10.3 Miljöriskbedömning
I MKB-förfarandet identifieras projektets miljö- och säkerhetsrisker och
eventuella störningar, och man bedömer deras sannolikhet och följder. Vid
riskbedömningen uppskattas hur störningarnas effekter kan undvikas och
korrigerande åtgärder föreslås.
10.4 Konsekvenser efter nedläggning
Konsekvenserna vid verksamhetens avslutande och därefter bedöms under
antagandet att verksamheten vid anläggningen upphör i enlighet med projektets
tekniska beskrivning.
10.5 Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande
metoden som betonar en beslutsfattning som utgår från olika värdemässiga
utgångspunkter. Betydelsen av de olika alternativens interna konsekvenser av
olika typer jämförs inte, eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i
förhållande till en annan konsekvenstyp i många fall är alltför värdebetonad och
inte kan fastställas med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att
bullerstörning inte kommer att jämföras med olägenheter i landskapet.
Med denna metod kan man analysera åtgärder för att minska skadliga
miljökonsekvenser samt ta ställning till de olika alternativens miljömässiga
genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om det
bästa alternativet fattas av projektets beslutsfattare.
Dessa kan bland annat gälla vindkraftverkens och kraftledningens placering
samt vindkraftverkens fundamentteknik och storlek.
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10.6 Osäkerhetsfaktorer
Bedömningen av miljökonsekvenser är alltid förknippad med antaganden och
generaliseringar, utifrån vilka konsekvenserna, deras skepnad, varaktighet och
storleksklass fastställs. Osäkerhet vid bedömningen beror bl.a. på
utgångsuppgifternas tillförlitlighet och noggrannhet samt på projektets
planeringsläge. I MKB-beskrivningen presenteras osäkerhetsfaktorer och
antaganden som bör beaktas.
10.7 Granskningsområden
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan anta
att miljökonsekvenser sträcker ut sig. Man har strävat efter att fastställa ett
granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan
antas uppstå utanför området.
Tabell 10-1. Storleken på det verkningsområde som ska granskas enligt
konsekvenstyp.
Konsekvenstyp
Samhällstruktur

Människa

Storleken på det direkta verkningsområde som
ska granskas
Markanvändning på kommunnivå, vindkraftparksområdet
och dess närmaste omgivning (ca 5 km)
Byggnader inom 2 km
Landskap och kulturhistoriska objekt inom 25 km
Fornlämningar på projektområdet
Människans trivsel och levnadsförhållanden inom 5 km
Hälsa inom 2 km till följd av iskast, buller av skuggningar

Miljö

Jordmån, vattendrag, växter och biotoper på
projektområdet
Fåglar inom 2 km och mer specifikt på projektområdet
Övrig fauna på projektområdet
Skyddade objekt inom 5 km

Socio-ekonomi

Natur-resurser på projektområdet
Radar och tele-kommunikation inom 20 km
Trafik 300 m från kraftverk och till närmsta
specialtransportled (RV-8)

Granskningsområdets omfattning beror på egenskaperna av det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till projektområdet, till exempel
byggåtgärderna, och en del breder ut sig över ett mycket stort område, till
exempel
konsekvenserna
för
landskapet.
Därtill
kan
de
indirekta
konsekvenserna ha en regional, nationell eller internationella omfattning t.ex.
genom förlust av ett viktigt rekreationsområde eller en endemisk art.
Nedan presenteras de av projektets granskningsområden som har bedömts i
MKB-programskedet. Deras omfattning har bedömts utifrån de olika
konsekvensernas
karaktäristiska
drag.
Indirekta
konsekvenser
och
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konsekvenser som på grund av sina egenskaper inte kan avgränsas har
utelämnats (exempelvis konsekvenserna för klimatet).

i

Figur 10-3. Avståndszonerna från projektområdet med 25 kilometers radie.
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11 Konsekvenser för markanvändning
11.1 Konsekvensmekanismer
De direkta konsekvenserna för markanvändningen uppstår på projektområdet
genom
att
områdena
där
vindkraftverken
byggs
förändras
från
skogsbruksområde till energiproduktionsområde. Eftersom vindkraftverken inte
kommer att omges med stängsel är konsekvenserna mycket lokala och
markanvändningen på projektområdet kan i huvudsak fortsätta som tidigare.
Projektets
direkta
konsekvenser
för
planläggningen
framträder
i
vindkraftparkens
fysiska
miljö.
Indirekta
konsekvenser
både
i
vindkraftparksområdet och i dess närmiljö kan orsakas av buller, skuggbildning
och synlighet. Dessa kan inverka planeringen av vissa markanvändningsformer,
såsom utvecklandet av rekreations- och bostadsområden inom fem kiloneter
från vindkraftparken.
11.2 Utgångsdata
Den nuvarande och kommande markanvändningen i projektområdets
närliggande områden utreds med stöd av Oiva och Corine-databasen samt
utgångsmaterial
som
fås
av
kommunens
och
landskapsförbundens
planeringsmyndigheter och av lokala invånare. Som underlag används även de
riksomfattande
målen
för
områdesanvändningen
jämte
preciseringar,
anvisningar och handböcker med anknytning till planeringen och genomförandet
av projektet, gällande och framliggande planer för markanvändning som gäller
projektområdet, geografiska data, kartunderlag, fotografier och flygbilder samt
den preliminära planen för förläggning av vindkraftparken.
11.3 Nuläge
11.3.1 Markanvändning
Projektområdet består till största delarna av skogbevuxen mark samt
skogbevuxen myrmark. På projektområdet finns även kalhyggen, främst i
områdets norra delar och över resten av området tämligen utspritt. Området är
dikat för att främja skogsbruket. Höjdförhållandena på projektområdet är 40 80 meter över havet.
Projektområdet
omfattar
enligt
Corine
2006
data
huvudsakligen
blandskogsområden och barrskogsområden (Figur 11-1). På område finns även
våtmark samt en mindre del konstgjorda ytor längs väg 67 och kring gränsen till
Kristinestad.
Enligt lantmäteriets databas finns det tre bostadsbyggnader på området. Deras
användning presenteras i kapitel 14. Det enligt Corine databasen konstgjorda
området intill väg 67 är en bergstäkt. Området behandlas i samband med
konsekvenser på näringslivet, kapitel 23.
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Figur 11-1. Markanvändning enligt Corine 2006 i projektområdet och i dess
närhet.

11.3.2 Planläggning
11.3.2.1

Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor
av riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas
planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen
första gången år 2000 och reviderades i 13.11.2008.
För vindkraftsplaneringen gäller:



Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen
på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna
användas.
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Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar
ﬂera kraftverk.
I
samband
med
områdesanvändningen
och
planeringen
av
områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till
extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den
närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och
närmiljön beaktas; i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är
värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
I
samband
med
områdesanvändningen
fäster
man
särskild
uppmärksamhet vid att förebygga sådana olägenheter och risker som
människans hälsa utsätts för.
Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till
klimatförändringen.
Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration
och luftföroreningar förebyggas.
Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att
använda förnybara energikällor främjas.

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba
beslut skall medge planläggning av vindkraftsområden och byggnad av
vindkraftverk. Därmed skall tilltron till det egna teknologiska kunnandet i
Österbotten stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftsteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för
eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar
Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara
energiformer och deras placering i Österbotten.
11.3.2.2

Landskapsplaner
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet. Österbottens
landskapsplan är fastställd av Miljöministeriet 21.12.2010. I landskapsplanen
har betecknats tre områden för vindkraftsverk av vilka två är belägna på
havsområden (utanför Sideby och Korsnäs) och en på fastlandet (Bergö).
I Österbottens landskapsplan har det betecknats att projektområdet är helt
beläget på ett område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald
(luo). Beteckningen är informativ och anger de viktigaste nationellt betydande
fågelområdena utanför skyddsområden. Beteckningen begränsar inte områdets
användning för till exempel jord- eller skogsbruk. Inom området kan finnas flera
olika markanvändningsformer (Figur 11-2).
I
öster
genomkorsar
en
riktgivande
friluftsled
området.
Enligt
planebestämmelserna bör noggrannare planering och utmärkning av
vandringsleder ske i samarbete med markägare och myndigheter. Vid
planeringen bör miljövärdena beaktas.
I öster direkt utanför projektområdet finns en vattentäkt, bestående av två
sammanhängande grundvattenområden. Med beteckningen et-v anges befintliga
regionalt betydande vattentäkter. På området gäller bygginskränkning enligt
markanvändnings- och bygglagen.
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Runt omkring projektområdet finns det flera beteckningar i landskapsplanen.
Sydväst om Böle projektområde finns två naturskyddsbeteckningar (SL). Det
ena området tillhör skyddsprogrammet för gamla skogar (SL4) och det andra
naturskyddsområdet tillhör lundskyddsprogrammet (SL5). Med beteckningen
skall uppmärksamhet fästas vid att bevara och trygga områdets naturvärden
samt undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden för vilka området
bildats eller är avsett att bildas till ett naturskyddsområde. SL-områdena tillhör
även Natura 2000-nätverket och är skyddat på basen av habitatdirektivet.
Pjelaxfjärden är betecknat som ett naturskyddsområde som tillhör
skyddsprogrammet för fågelvatten och är även punktbetecknat som en
vårdbiotop (grön punkt). Pjelax by har i landskapsplanen betecknats med at.
Väster om projektområdet går en områdesbeteckning mk-2. Med beteckningen
anses Närpes ådal. Vid områdesplanering bör man bl.a. främja en mångsidig
användning av området och bevarande av de värden som hänför sig till
kulturlandskapet.
Längs med väg 67 norr om projektområdet går en stomvattenledning (v). Intill
korsningen väg 67 -riksväg 8 finns ett grundvattenområde (pv).

Figur 11-2. Riktgivande placering av vindkraftparkens projektområde
Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2010).

på

Planeringsområdet gränsar i syd till Tjöck ådal (mk-7), som tillhör ett område
för utvecklig av å- och älvdalarna. Med beteckningen (mk) anges områden för
landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt
sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på
lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det
fysiska landskapet utvecklas. Vid områdesplanering för Tjöck ådal bör hållbart
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utnyttjande av naturen och miljön samt landskapsvård främjas. Vattenkvaliteten
i den outbyggda ån inklusive dess avrinningsområde bör förbättras. Tjöck å och
dess betydelse som ett för fiskbeståndet värdefullt område bör främjas, i
synnerhet när det gäller att bevara vilda arter. Söder om projektområdet finns
en rasterbeteckning för ett område som är nationellt värdefullt med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården. På området skall man bevara de värden som
hänför sig till kultur- och naturarvet.
Förutom ovan nämnda beteckningar presenteras nuvarande bebyggda områden
i planen.
I samband med landskapsplanen har gjorts även nya etapplaner. Dessa består
av etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II
(förnyelsebara
energikällor
och
deras
placering
i
Österbotten).
I
Etapplandskapsplan I har inga beteckningar angetts projektområdet. Planen
fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013 (YM4/5222/2012). (Österbottens
förbund 2014a)

Figur 11-3. Böle projektområde i förhållande till etapplan II. (Österbottens
förbund 2014b)

I etapplan II ligger tyngdpunkten på vindkraft. Målsättningen har varit att
anvisa de lämpligaste områdena för vindkraften för perioden fram till år 2030.
Arbetet påbörjades i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program för
deltagande och bedömning som var till påseende 14.10.– 13.11.2009.
Planutkastet godkändes av landskapsstyrelsen 19.12.2011 och var offentligt
framlagt 16.1.–17.2.2012. Utifrån responsen på utkastet gjordes planförslaget
som behandlades i landskapsstyrelsen 18.2.2013 och var framlagt 11.3-
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9.4.2013. Landskapsfullmäktige under sitt sammanträde 12.5.2014 godkänt
etapplan 2 och planen har skickats vidare till miljöministeriet för fastställelse.
Enligt Etapplan II är projektområdet beläget på ett markområde, Långmarken,
som lämpar sig för byggande av en vindkraftpark med regional betydelse (tv-2).
På hela tv-2-området skulle enligt konsekvensbedömingen rymmas 60-70
vindkraftverk. Ur området har man uteslutit naturskyddsområdet och detta syns
som en öppning i mitten av området. Med beteckningen tv-2 anvisas
markområden som lämpar sig för byggande av flera vindkraftverk eller
vindkraftparker med regional betydelse. Vid planering och byggande samt vid
användning av områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation,
kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas
flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryggandet av förekomsten av arter
tillhörande habitatdirektiv IV a samt vid tryggandet av förutsättningarna för
primärnäring och marktäkt. Åtgärderna inom området ska planeras och
genomföras så att bevarandet av områdets biologiska mångfald/naturvärden
främjas (Österbottens förbund, 2014c).
11.3.2.3

Generalplan
Det finns inga generalplaner på projektområdet. I närheten av projektområdet
finns
Pjelax
delgeneralplan,
Närpes
strandgeneralplan,
Kristinestad
strandgeneralplan, delgeneralplanen för vindkraftpark vid Gamla Närpesvägen
och Bötombergens delgeneralplan (Figur 11-4) (OIVA 2013).
Den närmaste generalplanen, delgeneralplanen över Pjelax by har godkänts av
Närpes stadsfullmäktige 18.12.2006 (Närpes stad 2006).
De områden i planen som ligger närmast den planerade vindkraftparken är bl.a.
jord- och skogsbruksdominerat område (M), jord- och skogsbruksområde (M-1)
där byggrätten för bostadsbyggande har överförts till andra områden inom
samma markägoenhet, område för lantbrukslägenheters driftscentrum (AM-1)
och områden för fristående småhus (A0-1). De norra delarna av
delgeneralplanen är belägna närmast projektområdet, på ett avstånd av dryga
en kilometer (Figur 11-5).
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Figur 11-4. Böle projektområde i förhållande till delgeneralplaner i omgivningen
(OIVA 2013).

Övriga generalplaner i planeringsområdets näromgivning ligger på över två
kilometers avstånd från Böle projektområde.
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Figur 11-5. Projektområdet i förhållande till Pjelax delgeneralplan (Närpes stad
2006).

11.3.2.4

Detaljplan
På det planerade vindkraftparksområdet gäller inga detaljplaner.
Den närmaste detaljplanen (2011545) är belägen i Närpes centrum. Den är
fastställd 25.9.2006 och finns på över 4 kilometers avstånd från
planeringsområdet. Dessutom finns det en detaljplan (2011231) i Kaskö och i
Kristinestad (2011287).

11.3.2.5

Planläggningstillstånd för Böle vindkraftpark
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Böle vindkraftpark är att
en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
uppgörs. Eftersom det inte finns en gällande delgeneralplan för projektområdet
utarbetas en delgeneralplan som möjliggör anläggningen av en vindkraftpark
och beviljandet av bygglov. Närpes stad har 10.12.2013 (stadsst. 10.12.2013 §
201) beslutat om att en delgeneralplan för vindkraft skall uppgöras på området
Långmarken i Böle och Pjelax byar. Beslutet har kompletterats 21.1.2014
(stadsst. 21.1.2014 § 11) i enlighet med Figur 11-6.
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Figur
11-6.
Områdena
som
Närpes
stad
21.1.2014
har
beviljat
planläggningstillstånd för. Böle vindkraftpark berörs av det område som på
kartan har betecknats som Böle by-område.

11.4 Metoder för bedömning
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms genom att granska förändringar
i den nuvarande markanvändningen under anläggnings- och driftskedet för
vindkraftparken
på
basen
av
den
tekniska
beskrivningens
markanvändningsbehov. Utöver konsekvenserna för markanvändningen
granskas vindkraftparkens lämplighet med tanke på regionens samhällsstruktur.
Bedömningen fokuserar på områdets nuvarande markanvändningsformer inom
fem kilometer, förändringarna i dessa och de begränsningar som projektet
medför för dessa. Vid bedömningen av betydelsen av en konsekvens beaktas i
vilken mån den påverkade markanvändningen förändras samt hur betydande
förändringen är regionalt sett. Som stöd för bedömningen strävar man efter att i
samarbete med planeringsmyndigheterna i Närpes utreda om det finns nya
andra markanvändningsplaner för området.
Konsekvenserna för boende bedöms i kapitel 14. För konsekvenser på
näringslivet se kapitel 23. För konsekvenser på kommunikationer se kapitel 24.
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen bedöms av
planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
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12 Konsekvenser för landskap och kulturarvet
12.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av vindkraftverken förknippas i hög grad med de synliga
förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan medföra en
estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande
kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett
enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig konsekvenserna över ett stort
område. Vindkraftverkens storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan ett
kraftverk och de befintliga landskapselementen. I skymning och i mörker syns
kraftverken på grund av flyghinderljusen de är utrustade med.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur
betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är
värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar.
Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och
landskapsrummets egenskaper, som till exempel på den skuggeffekt som
terrängen, växtligheten och byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra hinder. Betraktade från en bestämd riktning
kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur synliga
vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg och av
konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen har också betydelse.
Den kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena
(Weckman 2006).
12.2 Utgångsdata
Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden
på riks- och landskapsnivå och lokalt inom 20 kilometer från projektet. I
analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga
skador på landskapet i projektområdet på basen av fältbesök, kartmaterial och
befintlig litteratur och RKY-data ur Oiva.
En uppdateringsinventering av värdefulla landskapsområden på nationell och
landskapsnivå har utförts under 2012-2013 i samband med miljöministeriets
inventering av nationellt värdefulla landskapsområden.
Som underlag för bedömningsarbetet används synlighetsanalysen (kapitel
6.4.4) som omfattar hela området och som innehåller modeller för de områden
där vindkraftverken eventuellt är synliga.
12.3 Nuläge
12.3.1 Landskapsområden
Indelat i landskapsområden finns projektområdet i Österbotten, mer noggrant i
Södra Österbottens kustregion (Miljöministeriet 1993a).
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Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar med
odlingsområden, mellan vilka det finns karga moränåsar. Eftersom terrängen är
relativt jämn finns det gott om myrar i området och ganska få klippformationer.
Skogarna karaktäriseras av tämligen torr tallskog av lingontyp. I närheten av
kusten är skogarna något frodigare, ställvis finns också granskog och
vegetationen är även i övrigt mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter
karaktäriseras dessutom av åkerslätterna, som är de mest vidsträckta i landet.
Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda än i
resten av landet. De många fasta fornlämningarna och de öppna
odlingslandskapen i å- och älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig
bosättning. Bosättningen som koncentreras till ådalarna bildar enhetliga
bandformade byar (Österbottens förbund 2011).
Projektområdet är beläget på ett obebyggt skogsområde som förutom
ekonomiskogar
består
av
bl.a.
myrmarker.
Landskapet
omkring
planeringsområdet präglas av ådalen Teuvanjoki / Tjöck, som löper längs med
projektområdet från nordost till söder. Ådalen är som närmast belägen
projektområdet i nordost på ca 1 km avstånd. I väster finns ett åkerområde som
löper mellan Bäckliden och Pjelaxfjärden. För bilisten öppnar sig landskapet över
Böle projektområde även söder om Slätmossen i Bäckliden.
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade
och de mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen
på områdena planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte
skadas.
Det finns inga nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av
projektområdet. Det närmaste nationellt värdefulla landskapsområdet, Härkmeri
(MAO100108) finns i Kristinestad cirka 21 kilometer söder om projektområdet.
Härkmeri är en typisk kustby som stigit upp ur havet. Byn har ett välbevarat
traditionellt byggnadsbestånd som omges av strandängar och odlingsmarker
(Miljöministeriet 1993b). Området har inventerats under 2012-2013 och dess
status som nationellt värdefullt område föreslås bibehållas. (Kuoppala et al.
2013)
Värdefulla landskapsområden på landskapsnivå i närheten av projektområdet är
Teuva- och Tjöck ådal samt Närpes ådal. Avståndet till objektet Teuva-Tjöck
ådal är ca fyra kilometer mot sydost. Avståndet till objektet Närpes ådal är ca
fem kilometer mot nordväst. Närpes ådal har i inventeringen 2013 föreslagits
lyftas från landskapsmässigt värdefullt till nationellt värdefullt landskapsområde.
(Kuoppala et al 2013)
12.3.2 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009)
På projektområdet eller i dess direkta närhet finns inga värdefulla byggda
kulturmiljöer av riksintresse (Figur 12-1). Inom 20 kilometer finns 16
kulturmiljöer av riksintresse.
Närpes kyrka och kyrkstall (RKY 1628). Objektet består av en medeltida
stenkyrka, kyrkostall i närmiljön, sockenmagasin, sockenstuga samt en
prästgård.
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Museibron (RKY 4845), Nybro i Närpes är från 1842, på vägen som korsar Adolf
Fredriks postväg, går över floden i Finby. Stenvalvsbron med tre spann är byggd
av lokal granit från Böle. Bron hör till de vackraste exemplen på den tidiga
stenbroarkitekturen i Finland.
Adolf Fredriks postväg (RKY 2040) ligger som närmast tio kilometer norr om
projektområdet. Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som
byggdes på kronans initiativ under 1760-1770-talen. Den snörräta vägen, som
går genom ett låglänt odlingslandskap, är cirka 30 kilometer lång och bjuder på
storslagna vyer. Objektet består av alléer samt bosättning, som uppkommit
sedan slutet av 1700-talet till följd av vägbyggen och torrläggning av kärren.
Villa Carlsro (RKY 4610) avspeglar den välfärd som sjöfarten och
skeppsbyggandet tillförde den österbottniska kusten i slutet av 1800-talet. Villa
Carlsro ligger på stranden till Storträsket och fungerar som ett museum (Carlsro
2012).
Butsbackens bosättning (4959) finns i Tjöck. Butsbackens traditionella
byvägslandskap ligger vid den gamla Tjöckvägen som löper längs med Tjöckån.
Den övriga bosättningen finns i backen och dess sluttningar söder om vägen.
Butsbackens bystruktur är välbevarad, liksom största delen av bostadshusen
och ekonomibyggnaderna. En del av bebyggelsen härstammar från 1700-talet.
Benvik gård är även en del av Österbottens industritida gårdar (RKY 4736), som
är herrgårdar som har byggts under 1700- och 1800-talet och återspeglar
förmögenheten som medföljde skeppsrederi-industrin i Österbotten.
Teuva bondshus med stängda gårdar (4308) består av ett flertal helheter som
representerar det traditionella finska Österbottniska gårdarna. Latva-Komsi är
byggt på 1800-talet och är ett välbevarat hus i en och en halv våning. Till
gården hör även en vindmölla. Saksa är beläget på den västra stranden av
Teuvanjoki.
Kentta är beläget på en landskapsmässigt betydande plats i
korsningen av Hakalatie och Kaskistentie. Byggnaden har flyttats till sin
nuvarande plats år 1910 och även utbyggts. Ala-Peura härstammar från 1750talet och har ännu på 1840-talet varit belägen invid ån. Två av byggnaderna på
Laulaja har en L-formation som är typisk för Teuva. Mäki-Laurila och Harju är
belägna skilt från de övriga gårdarna i Äystö by.
Rutplaneområdet i Kaskö (RKY 1671) härstammar från 1700-talet. Trädstadens
struktur och proportioner samt byggnadsbeståndet är exceptionellt välbevarat.
Kristinestad är landets bäst bevarade stormaktstida stad med rutplan (RKY
1154), där såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina
rötter i den agrara handelsstaden.
Bötom kyrka (RKY 4866) är församlingens första kyrka från 1812. Området
omfattar även en prästgård, stenmurar, kyrkogård, församlingshem och en
modern begravningsplats från 1960 talet.
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn (4733) speglar fiskeriets anor från
medeltiden samt lots- och fyrverksamheten längs Bottniska viken. Sälgrunds fyr
från år 1875 är ett markant landskapselement och en viktig symbol för Kaskö
stad och dess sjöfartstraditioner.
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12.3.3 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993)
På projektområdet eller i dess direkta närhet finns inga värdefulla byggda
kulturmiljöer av landskapsintresse (Figur 12-1). Inom 20 kilometer finns 10
kulturmiljöer av landskapsintresse. Flera av dessa byggda kulturmiljöer
motsvarar RKY 2009-objekt, men är större till sin utbredning. De objekt som
har presenterats ovan har endast räknats upp i detta kapitel.
Tabell 12-1. Byggda kulturmiljöer av riksintresse på 20 kilometers avstånd från
projektet.

Nr.

Objektets namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Närpes kyrkonejd
Kulturlandskapet vid Närpes ådal
Närpes kyrka och kyrkstall
Museibron
Latva-Koms byggnadsgrupp och kyrkoby
Benvik gård och kulturlandskap
Adolf Fredriks postväg
Villa Carlsro
Butsbackens bosättning
Österbottens industritida gårdar
Teuva bondshus med stängda gårdar (6 gårdar)
Trähusbosättningen på Kaskö rutplaneområde
Rutplaneområdet i Kaskö
Kristinestad stormaktstida stad med rutplan
Ruinerna av den gamla kyrkan i Teuva ådal
Gamla rutplaneområdet och Myllymäki
Kauppila by
Bötom kyrka och Palkkamäki prästgård
Bötom kyrka
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn
Lappfjärds kyrka och omgivning

RKY år

Avstånd

1993
1993
2009
2009
1993
1993
2009
2009
2009
2009
2009
1993
2009
2009
1993
1993
1993
1993
2009
2009
1993

6,5 km
7 km
7,5 km
8 km
8 km
8,5 km
9 km
9 km
9 km
9,5 km
9,5-20 km
9,5 km
10 km
12 km
12 km
12 km
12,5 km
13 km
13,5
14 km
14,5 km

Bötom kyrka och Palkkamäki prästgård (1593) är en större avgränsning av RKY
2009-objektet Bötom kyrka.
Trähusbosättningen på Kaskö rutplaneområde (1671) är en större avgränsning
av RKY 2009-objektet Rutplaneområdet i Kaskö.
Gamla rutplaneområdet och Myllymäki (1154) är en större avgränsning av RKY
2009-objektet Kristinestads stormaktstida stad med rutplan. Myllymäki är ett
utsiktstorn som är beläget på området.
Lappfjärds kyrka och omgivning (1654). Lappfjärds kyrka är byggd i tegel under
ledning av Erkki Kuorikoski 1848-1851. Till omgivningen hör även de gamla
sädmagasinen från 1800-talet.
Närpes kyrkonejd (1700) är en större avgränsning av RKY 2009-objektet Närpes
kyrka och kyrkstallar.
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Kulturlandskapet vid Närpes ådal (1701) består av den gamla bebyggelsen och
åkerlandskapet intill Närpes ådal.
Benvik gård och kulturlandskap (1684) är en större avgränsning av RKY 2009objektet Benvik gård som tillhör helheten Österbottens industritida gårdar.
Ruinerna av den gamla kyrkan i Teuva ådal (1709) är det som finns kvar av den
på 1860-talet byggda kyrkan som brann på 1950-talet. Den nya kyrkan från
1953 är belägen i närheten.
Latva-Koms byggnadsgrupp och kyrkoby (1710) är en större avgränsning av
RKY 2009-objektet Latva-Koms som hör till Teuva bondshus med stängda
gårdar.
Kauppila by (1711) har ett byggnadsbestånd som härstammar från olika åldrar,
men som tillsammans med det omgivande åkerlandskapet bildar ett värdefullt
kulturlandskap.

Figur 12-1. RKY 2009 och RKY 1993-objekt inom 20
projektområdet. Numreringen motsvarar tabellen Tabell 12-1.

kilometer

från

Texterna i avsnittet om de kulturhistoriskt betydande miljöerna bygger på
miljöministeriets och museiverkets publikation Rakennettu kulttuuriympäristö
(1993) och på museiverkets webbplats (2009) om byggda kulturmiljöer av
riksintresse.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PROGRAM FÖR
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

55

12.4 Metoder för bedömning
Det är svårt att fatta beslut om gränsvärden: på vilket avstånd ska ändringarna
i vyerna beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras även av att
vyerna ändras med tiden och vid olika årstider. Följande frågeställningar har
använts som utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna
av ett nytt vindkraftverk och deras betydelse:




hur mycket förändrar vindkraftparken områdets nuvarande karaktär?
hur mycket påverkar den nya vindkraftparken landskapet i känsliga
områden, såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?
hur långt syns vindkraftverken?

Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden
på riks- och landskapsnivå och lokalt. Projektets landskapsmässiga
konsekvenser utreds genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp av en
landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna
och
landskapsområdena
i
landskapsbilden,
landskapets
inriktning,
landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska miljöerna
samt områden som har den känsligaste landskapsbilden.
I analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga
skador på landskapet i projektområdet. Vid bedömningen kan primära och
sekundära bedömningszoner fastställas, vilka kan definieras exempelvis utifrån
deras synlighet eller miljövärden.
Det är svårt att göra numeriska bedömningar av estetiska och
landskapsmässiga egenskaper. Som underlag för bedömningsarbetet används
synlighetsanalysen som omfattar hela området och som innehåller modeller för
de områden där vindkraftverken eventuellt är synliga (Bilaga 2).
Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med 13 visualiserande bilder.
Visualiseringarna är valda så att de representerar de viktigaste
synlighetsriktningarna varifrån vindkraftverken kan observeras.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet görs som en expertbedömning
och bedöms av projektchef, landskapsarkitekt Riikka Ger och planerare, geograf
FM Kristina Salomaa från FCG Design och planering Ab.
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Figur 12-2. Föreslagna fotomontagepunkter för MkB förfarandet.

13 Konsekvenser för fornlämningar
13.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkernas konsekvenser för fornlämningarna kan uppstå där en
fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Betydelsen
av denna konsekvens beror bland annat på sannolikheten för att konsekvensen
förverkligas och på objektets betydelse.
Fornlämningar är fasta eller lösa fornföremål som härrör från mänsklig
verksamhet. Alla fasta fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen
(295/1963) och de får inte rubbas utan Museiverkets tillstånd. Det är förbjudet
att gräva ut, överhölja, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast
fornlämning utan det tillstånd som avses i lagen om fornlämningar.
13.2 Utgångsdata
Fornlämningsobjekt på projektområdet eller i dess närhet kartlagts med stöd av
Museiverkets databas och skriftliga källor.
På projektområdet har en inventering av fornlämningar utförts i november 2013
(Bilaga 3). Vid lokaliseringen av fornlämningarna användes fornstrandsanalys,
litteratur, historiska kartor samt Museiverkets arkiv. I terrängen fästes
uppmärksamhet vid terrängens profil, höjdvariationer och ytformer samt
avvikande jordarter och vegetation. Markens jordskikt kontrollerades vid
tillfällen då stenläggningen verkade konstruerad. Inventeringen koncentrerades
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till områden som planeras byggas. Den kända fornlämningen på området,
Fäbodbacken, inspekterades även.
I inventeringen utreddes gränserna och positioner för de kända fornlämningarna
i projektområdet samt undersöktes förekomsten av tidigare okända fasta
fornlämningar. Objekten lokaliserades och dokumenterades med skriftliga
anteckningar och kartanteckningar. Positionsmätningarna gjordes med GPS.
13.3 Nuläge
Höjdnivån på projektområdet motsvarar fornhavets strandlinje från början av
kamkeramikens era av stenåldern ca 6700 cal BP till början av järnåldern ca
2500 BP. Terrängen består av moränåsar mellan myr- och mossmarker samt av
några klippor runt om i området. I den östra kanten finns en sandmo och på
västra sidan finns en bredare sandzon. Markprofilen är mest ganska svag, större
nivåskillnader finns närmast i omgivningen av berghällar.
I utredningsområdet kan det t.o.m. finnas rester av förhistoriska maritima
fångstnäringar. Dessa kännetecknas av aktivitetsytor, där man kan påträffa små
avslag av kvarts, spår efter eldning, kulturpåverkad jord, annorlunda
stenkonstruktioner, skrävstensvallar och kokgropar osv.
Området ligger mellan de gamla sjöstrandbyarna Pjelax och Böle och byarna i
Teuvaälvdalen. Den äldsta historiska bosättningen i de här områdena har
daterats till medeltiden. Enligt historiska kartor har markområdet i området varit
obebott. Enligt terrängkartan från 1865 har det emellertid funnits byggnader i
norra delen av området på Fäbodåsen. Ortnamnet kan antyda att det funnits
fäbodar och åkerområden på platsen, och eventuellt har det även funnits
odlingar i området. Det kan också finnas tecken på olika skogsnäringar och
skogsbruk samt på övriga kulturhistoriska objekt.
Enligt Museiverkets (2013) befintliga uppgifter finns det ett fornlämningsobjekt
på projektområdet. Detta har beaktats i planeringen av vindkraftverkens och
servicevägarnas placering och intill dem finns en skyddszon på minst femtio
meter.
Böle Fäbodbacken (545010004) fasta fornlämning är belägen på
projektområdet. Fornlämningen finns ca 450 m söder om väg 67 centralt på
projektområdets norra del. Fäbodbacken är ett intill en mosse liggande
stenröse. Stenröset är lågt 20-30 cm och cirka sju meter i diameter. Rösets
datering
och
betydelse
är
oklara.
Röset
kan
vara
naturligt
(http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali).
Vid inventeringen av Böle projektområde konstaterades att röset vid
Fäbodbacken är regelbundet runt till formen, beväxt med mossa, består av ett
lager stenar med en diameter på cirka 30-50 cm, i mitten finns en liten grop.
Det finns inga staplade stenar eller stenlager över objektet. Med geologsond
bekräftades att det inte förekommer rester av fossila odlingar i omgivningen.
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projektområde

Namn

Nummer

Typ

Datering

Tjöck-Brändåsen 1

847010012

stenrösen

bronsålder

Tjöck-Brändåsen 2

847010026

bosättning

stenålder

Tjöck-Bredmossen

545010003

stenrösen

bronsålder

Kankaanmäki

846010015

bosättning

stenålder

Tusunkallio/Finnåsberget

545010006

forngrav

brånsålder

Nordost, 200 m, om den kartlagda rösenformation finns en kvadratisk
byggnadsgrund med en diameter på ca 3 m. Grunden kantas av låga vallar,
med mossa, lingon, hö och träd, men spår av eldning har inte kunnat påträffas.
Objektet har antagligen varit en källargrund från en senare historisk era.
Under inventeringen konstaterades även att vid Sandgruvorna, mellan väg 67
och Lappnäsmossen, på ett klippområde, söder om det befintliga
bergstäktområde finns regelbundna vinkelräta kanter i form av granitstenar som
har spår efter borrning och brottställen i berghällar. Stenbrytningen kan knytas
till modern bearbetning. I Böle har det utövats stenbrytning i stor skala ända
sedan början av 1900-talet. Kilad sten levererades till alla byar i Närpes och
även till Uleåborg och Helsingfors.
Under inventeringen hittade man inga nya fornlämningar på projektområdet.
Den omgivande fornlämningsmiljön består närmast av rösenobjekt. Två
boplatser finns dock i närheten. Kankaanmäki ligger ca 0,5 km österut. Här har
påträffats keramik och brända ben men boplatsytan har dock förstörts vid
skogsavverkningar och av grustag. Platsen kan ha fungerat som en
fångststation under stenåldern. Kallionpää ligger på ca 3 km avstånd till sydöst i
Teuva ådal och det kan ha haft en intensiv och långvarig bosättning. Ytterom
projektområdet finns ytterligare fyra kända fornlämningar inom ett avstånd på
två kilometer (Tabell 13-1).
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Figur 13-1. Kända fornlämningar och funna historiska lämningar i närheten av
projektområdet.

13.4 Metoder för bedömning
Vindkraftparken bedöms inte ha direkta konsekvenser för projektområdets
fornlämning Fäbodbacken, om det lämnas en skyddszon på över 50 meter
mellan fornlämningen och planerade kraftverk, uppställningsytor samt ny
servicevägar. Utbyggnaden kan eventuellt ha en visuell inverkan på
kringliggande fornlämningsmiljöer. Konsekvensbedömningen kommer därför att,
baserat på parkens synlighet (kapitel 5.4), omfatta en gransking av
vindkraftparkens visuella konskevens för fornlämningar inom två kilometer. Om
kraftverken är synliga från objekten uppgörs fotomontage.
Konsekvenserna bedöms av DI Heini Passoja från FCG Design och planering Ab.
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14 Konsekvenserna för människors hälsa
14.1 Konsekvensmekanismer
14.1.1 Buller
I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning till
byggandet av vägarna, vindkraftverken, och jordkablarna. Detta buller är lokalt
och övergående eftersom jordbyggnadsarbetena kontinuerligt flyttas framåt.
I drift har moderna vindkraftverk ett källjud över 100 dB(A). Det finns
rapporterade sömnstörning för närboende till vindkraftverk i drift, men
sambandet mellan exponeringen och sömnproblem är osäkert. En stor debatt
pågår internationellt. Hittills finns det dock inga belägg för påståenden att
exponering för vindkraft kan medföra allvarliga hälsoeffekter som ”vibroakustisk
sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig infraljudpåverkan på innerörat vid
bullernivåer under 40 dB(A) (Vindval 2013; Knopper et al. 2014). Idag finns det
en uppsjö av litteratur om självupplevda negativa hälsoeffekter till följd av
lågfrekvent ljud. Därför kan man inte utesluta att lågfrekvent ljud från
vindkraftverk kan medföra inte enbart försämrad trivsel utan även negativa
hälsokonsekvenser (Jeffery et al. 2014).
Det pulserande svischande ljud som uppstår när rotorbladen passerar genom
luften kan också förorsaka orsakar bullerstörningar. Detta ljud har sin
huvudsakliga energi i frekvensområdet 500–1000 Hz (Nilsson et al. 2011).
14.1.2 Skuggningar
Liksom ljud kan förorsaka störningar kan vindkraftverkets roterande rotorblad
bilda rörliga störande skuggor vid soligt klart väder. På en enskild
observationspunkt uppfattas detta som en snabb växling av ljuset, som
blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Dessa skuggbildningar kan
upplevas störande och kan potentiellt även utlösa epileptiska anfall om den
kumulativa effekten uppgår till mer än tre skuggningar per sekund på en
bestämd plats (Knopper et al. 2014).
14.1.3 Direkta och indirekta konsekvenser
Hälsokonsekvenser kan även uppkomma till följd av att människan upplever
stress av att boendemiljön försämrats. Konsekvenserna kan också gälla
reaktioner på själva projektet, såsom rädsla, oro eller osäkerhet. Människors
attityder kan bygga på vindkraftparksprojektet som en mångfacetterad helhet
eller orsakas av det allmänna NIMBY-tänkandet ("Not In My Backyard", inte på
min bakgård). Så kan människor i sig uppleva vindkraft som ett positivt sätt att
producera el, men upplever oro för de förändringar en vindkraftpark kan
förorsaka i sin närmiljö. Så kan även oro och stress, till följd av negativa
förväntningar hos en människa förorsaka hälsoproblem, Nocebo-effekten. I
detta sammanhang behandlas dock denna helhet under kapitel 15 eftersom
konsekvensen bedömts som en indirekt konsekvens på hälsan till följd av en
försämrad trivsel.
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14.2 Utgångsdata
Som utgångsdata för att bedöma projektets konsekvenser för människors hälsa
används utförda modelleringar (kapitel 5). Som utgångsdata för bosättningen
och fritidsbyggnaderna i området används lantmäteriets kartdatabas samt
uppgifter som producerats i samband med bedömningen av de övriga
konsekvenserna i första hand kapitel 11.
14.3 Nuläge
14.3.1 Bebyggelse och bullerkänsliga objekt
Bosättningar och tätorter
Projektområdet omges av byar, åkrar och skogsmark. Mindre tätorter eller
bebyggelser i närheten av vindkraftparksområdet är Pjelax och Böle i Närpes,
Perälä i Teuva och Myrkky i Bötom samt Tjöck i Kristinestad.
Pjelax och Böle by ligger cirka tre kilometer väst- sydväst om projektområdet.
Perälä ligger cirka fem kilometer nordöst om projektområdet. Myrkky ligger
knappt tre kilometer i sydöst och Tjöck by är belägen söder om projektområdet
på ett avstånd av cirka sju kilometer.
Byggnadsbeståndet i byarna korrelerar med de i området kraftiga jord- och
skogsbruksnäringarna, gårdarna i byarna består av bostadshus och tillhörande
ekonomibyggnader. Speciellt i Pjelax finns det på grund av växthusnäringen
flera växthus i samband med byastrukturen och bosättningen.
Förutom bosättningen är närmsta identifierade bullerkänsliga objekt Myrkyn
koulu på Asemantie 2 med ett avstånd om cirka 2,8 kilometer från
projektområdet.
Bosättning i projektområdets näromgivning
Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas finns det tre bostadshus eller
fritidsbostäder på projektområdet för den planerade vindkraftparken. Enligt
terrängbesök är samtliga dessa hus jaktstugor avsedda för enbart tillfällig
övernattning.
Utanför projektområdet men inom två kilometer från projektområdet finns 131
fasta och åtta fritidsbostäder. I huvudsak koncentreras dessa fasta bostäderna
till närheten av riksväg 8 i Bäckliden samt till, Viiti, Salonpää, Pohjannpää,
Pikku-Myrkky i Bötom och Trodmossen. Den fasta bostaden som ligger närmast
projektområdet finns i nordost intill Finnsåsberget på ett avstånd på 600 meter
från projektområdet. Enligt den preliminära layouten i alternativ 1 ligger detta
hus 1000 meter från närmsta kraftverk.
Norr om projektområdet intill Böle skjutbana finns tre bostäder klassade som
fritidsbostäder i terrängdatabasen. Intill Brändåsen fornlämningar finns
ytterligare ett fritidshus. Dessa stugor är samtliga jaktstugor. Inom två
kilometer från projektområdet finns inget område avsett för fritidsboende.
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Figur 14-1. Fasta bostäder och fritidsbostäder samt bosättningsområden
upptagna i Oiva inom två kilometer från projektområdet.

14.3.2 Buller
I nuläget orsakas buller på området bland annat från vägarna i närheten av
projektområdet samt av bergstäkten längs väg 67. Ett enskilt fordon som
passerar orsakar tillfälligt en ljudnivå på 50–70 decibel i närheten av vägarna.
Vindkraftparken är i huvudsak skogsområden som lämpar sig för skogsbruk. På
projektområdet utförs varje år skogsvårdsåtgärder med skogsmaskiner.
Skogsbruksmaskinerna
höjer
tidvis
ljudnivån
med
50–70 decibel
i
näromgivningen under arbetet.
Enligt uppgifter är projektområdet i någon mån i rekreationsanvändning och
området används för jakt. Mänsklig vistelse i området orsakar i någon mån
störningar i naturen och påverkar lokalt ljudnivåerna i området. Vid jakt orsakar
avfyrandet av ett gevär en ljudnivå på cirka 140-150 decibel vid ljudkällan och
cirka 60-70 dB på två kilometers avstånd från ljudkällan. Förutom jakten finns
även Böle skjutbana cirka 200 meter norr om projektområdet.
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Väster om projektområdet är Svalskulla vindkraftpark under byggnad.
Vindkraftparken beräknas tas i bruk under 2014 och kommer att medföra
ljudnivåer som understiger 35 dB(A) vid sommarstugorna längs Pjelaxfjärden
samt nivåer under 40 dB(A) vid bosättningen längs Skrattnäsvägen.

Figur 14-2. Ljudnivåer från Svalskulla vindkraftpark under konstruktion i
förhållande till projektområdet.

14.3.3 Skuggningar
I dagsläget finns ingen verksamhet på området eller dess näromgivning som
förorsakar skuggningar jämförbara med skuggningar från vindkraftverk.
Väster om projektområdet är Svalskulla vindkraftpark under byggnad.
Vindkraftparken beräknas tas i bruk under 2014 och kommer att medföra
skuggningar som understiger åtta timmar per år och tre blinkningar per sekund
vid bosättningen längs Skrattnäsvägen.
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14.4 Metoder för bedömning
14.4.1 Buller
För att säkerställa att inga hälsoeffekter uppkommer till följd av ett
vindkraftprojekt har social- och hälsovårdsministeriet rekommenderat att det
utförs noggranna buller modelleringar för området inom två kilometer från
vindkraftverken (Keinänen & Pekkola 2014).
Projektets konsekvenser för människors hälsa bedöms genom att använda
utförda modelleringar (kapitel 5) eller motsvarande modellering för omarbetade
layouter och jämföra molleringarnas resultat till bostäder och boendeformer
inom två kilometer. Resultaten av beräkningarna för bullerspridningsmodellen
åskådliggörs med så kallade utbredningskartor, som presenterar de
genomsnittliga ljudnivåkurvorna för utbredningen av buller med fem decibels
intervaller för de valda utgångsvärdeparametrarna.
De genomsnittliga ljudnivåerna vid bostäder jämförs med de planeringsvärden
miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft anger (Miljöministeriet 2012) eller
senare anvisningar om så finns tillgängliga. Om bullret från vindkraftverken
innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade komponenter eller om det är
tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna tillägga fem decibel till
modelleringsresultatet innan man jämför det med planeringsriktvärdet. Eftersom
riktvärdet redan innehåller buller som är karaktäristiskt för vindkraftverk, ska
ovan nämnda ljudkaraktäristika vara ovanligt kraftiga från vindkraftverk för att
det ska vara nödvändigt att tillägga fem decibel till modelleringsresultatets
ljudstyrka.
Tabell 14-1. Planeringsriktvärden
miljöministeriets anvisningar 2012.

för

buller

Planeringsriktvärden för utomhusbuller
vid utbyggnad av vindkraft

för

vindkraftsprojekt

enligt

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

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

45 dB

40 dB

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

40 dB

35 dB

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)
*Nattvärdet tillämpas inte för
naturobservationer under natten.

naturskyddsområden

tillämpas inte
som

i

allmänhet

inte

tillämpas inte
används

för

vistelse

eller

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämförs till de nivåer som angivits i
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och
hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena
grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2014).
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Tabell 14-2. Lågfrekventa ljudets riktvärden i bostäder inomhus enligt SHM
(2003).
Ters, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Medelljudnivå
LZeq,1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

Konsekvenserna som orsakas av buller bedöms av projektchef, ingenjör Hans
Vadbäck från FCG Design och planering Ab.
14.4.2 Skuggning
Projektets konsekvenser av skuggningarna för människors hälsa bedöms genom
att använda utförda modelleringar (kapitel 5) och jämföra dessa till boende
inom
två
kilometer
så
att
resultaten
av
beräkningarna
för
skuggspridningsmodellen åskådliggörs med så kallade utbredningskartor.
Skuggbildningsmodelleringen gör för en situation som motsvarar de verkliga
omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. I
beräkningarna har två faktiska skuggbildningsmodeller beräknats enligt följande
principer:
1) ”Real case, no forest” i detta värsta fall har antagits att ingen skyddande
skog växer på projektområdet eller i dess närhet mellan bosättningen och
vindkraftverken.
2) ”Real case, forest 20-20-15” i detta faktiska fall har beaktats
skogsområdena som på projektområdet eller i dess närhet mellan
bosättningen och vindkraftverken. I beräkningen har använts trädhöjden 20
meter för barr- och blandskog samt 15 meter för lövskog.
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller
om grunderna för bedömningen av skuggbildningen. I miljöministeriets
anvisningar för planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig
av de rekommendationer som andra länder har gett om begränsning av
blinkeffekter (Miljöministeriet 2012).
En rekommendation som ursprungligen kommer från Tyskland (förordningen
WEA-Schattenwurf-Hinweise) innebär att den teoretiska skuggtiden för
störningskänslig bebyggelse, vilken omfattas av bostads- och fritidshus med
tillhörande tomter, inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska
skuggtiden inte bör överstiga åtta timmar per år och 30 minuter om dagen.
I Sverige har bl.a. Miljö-överdomstolen slagit fast att skuggverkan bör
begränsas till åtta timmar faktisk skuggbildning per år i ett område som utgörs
av befintliga uteplatser eller, där sådana saknas, 5x5 meter i anslutning till av
vindkraftverken beskuggade bostadshus. Närliggande bostäder bör alltså inte
utsättas för mer än åtta timmar av faktisk skuggtid (”real case”) per år och 30
timmar för teoretisk maximal situation (”worst case”) per år från mer än ett
kraftverk i gången. Bedömningen kommer i första hand att grunda sig på ”real
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case” skuggning. Om normen för real case överstiga bedöms även worst case
för att säkerställa att skuggningsfrekvensen inte överstiger tre per sekund.
Konsekvenserna som orsakas av skuggbildning bedöms av projektchef, ingenjör
Hans Vadbäck från FCG Design och planering Ab.
15 Konsekvenserna för människors levnadsförhållanden och trivsel
15.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för mänskor, d.v.s. sociala konsekvenser, kan uppstå på många
olika sätt. En del konsekvenser är indirekta, såsom de reaktioner som buller
eller förändringar i miljön framkallar hos människorna. Vindkraftparken kan
också
orsaka
direkta
sociala
konsekvenser
genom
förändringar
i
rekreationsanvändningen av området till exempel för jakt eller bärplockning
eller en förändrad landskapsbild.
Konsekvenserna kan också gälla reaktioner på själva projektet, såsom rädsla,
oro eller osäkerhet hos människorna. Människors attityder kan bygga på
vindkraftparksprojektet som en mångfacetterad helhet eller orsakas av det
allmänna NIMBY-tänkandet ("Not In My Backyard", inte på min bakgård).
Sålunda kan människor i sig uppleva vindkraft som ett positivt sätt att
producera el, men upplever oro för de förändringar en vindkraftpark kan
förorsaka i sin närmiljö.
Dessutom kan projektet orsaka konsekvenser genom upplevelse av buller och
skuggningar även om riktvärden för konskevenser på hälsa underskrids.
15.2 Utgångsdata
Som utgångsdata för bedömningen används uppgifter om markanvändning,
bosättningen och fritidsbyggnaderna i området samt uppgifter som producerats i
samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna.
15.3 Nuläge
Projektområdet är i ekonomisk och rekreationsmässig användning av markägare
samt närboende. Skogsbruk samt täktverksamhet är de huvudsakliga
ekonomiska användningsformerna på projektområdet. Området används även
för bär- och svampplockning, friluftsvistelse, naturiakttagelser och jogging.
Projektområdet tillhör Böle jaktförenings jaktmarker och gränsar även till Pjelax
jaktförenings jaktmarker. Området används aktivt speciellt för älgjakt.
15.4 Metoder för bedömning
I syfte att bedöma konsekvenserna har en invånarenkät genomförts vårvintern
2014. Enkäten genomfördes så att man även inkluderade information om den
planerade vindkraftparken i Pjelax, eftersom vindkraftparkerna gränsar till
varandra. Området för Pjelax vindkraftpark är beläget sydväst om Böle
vindkraftpark. Samplet för invånarenkäten bestod av 500 hushåll i
projektområdets närhet (inom 4 km). 132 personer besvarade invånarenkäten
vilket innebär en svarsrespons på 26 %.
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Av dem som besvarade invånarenkäten var 83 procent fast bosatta invånare
och 17 procent fritidsinvånare. Av dem som besvarade enkäten bor 52 procent i
Närpes eller äger ett fritidshus där. Av dem som besvarade enkäten bodde 2 %
på under en kilometers avstånd, 23 % på 1-2 kilometers avstånd, 53 % på 2-4
kilometers avstånd och 6 % på över fyra kilometers avstånd från
vindkraftparken. Svarspersonerna hade i medeltal bott i området eller ägt ett
fritidshus där i 31 år. Ungefär 20 procent hade bott i området eller ägt ett
fritidshus där i mer än 50 år och 10 procent i mindre än fem år.
Frågorna i invånarenkäten berörde bakgrundsinformation om svarspersonerna
samt den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om
vindkraftparkprojektets
konsekvenser,
inställningen
till
projektet
och
informationen. I enkäten användes både flervalsfrågor och öppna frågor som
invånarna fick besvara fritt. En kortfattad beskrivning av projektet bifogades
enkäten.
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindkraftparkprojektets
konsekvenser genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna
bedömde invånarna vindkraftparkprojektets konsekvenser för totalt 20 olika
faktorer som var fördelade på fyra helheter: rekreationsanvändning, miljöns
kvalitet, bostadsområdets anseende samt ekonomi och sysselsättning.
Dessutom ombads svarspersonerna bedöma konsekvenserna för olika aktörer. I
flervalsfrågorna bedömde svarspersonerna om konsekvenserna var negativa
eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna nämna de viktigaste
positiva och negativa konsekvenserna av vindkraftparksprojektet. Invånarna
hade även möjlighet att i de öppna frågorna komma med önskemål beträffande
den fortsatta planeringen och miljökonsekvensbedömningen.
I enkäten betonades bland annat den nuvarande markanvändningen i området,
attityderna mot projektet samt landskaps- och rekreationsanvändningen av
projektområdet.
De sociala konsekvenserna har en nära koppling till projektets övriga konsekvenser och medborgarnas utlåtanden och åsikter jämförs med de övriga
konsekvensbedömningarnas resultat. Vid bedömningen beaktas att även ett
värde som är lägre än riktvärdet kan vara störande om läget förändras på ett
avgörande sätt från nuläget.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används socialoch hälsovårdsministeriets guide för bedömning av konsekvenser för människor
samt Institutet för välfärd och hälsa THL:s handbok för bedömning av
konsekvenser för människor. Vid identifieringen av konsekvenserna används de
identifieringslistor som finns i de handböcker som nämns ovan.
För insamling av lokal områdeskännedom samt invånares attityder gentemot
vindkraftprojektet har man även grundat en kartbaserad internetförfrågning
angående Böle vindkraftpark. FCGis-applikationen är öppen t.o.m. 30.1.2015
och finns tillgänglig på adressen https://webgis.fcg.fi/fcggis/survey/17/64/. I
applikation ges tex närboende och jägare en möjlighet att säga hur de använder
området och vilka område de anser bör beaktas i den fortsatta planeringen.
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Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel bedöms
av konsult, FM Taina Ollikainen och planerare, FM Kristina Salomaa från FCG
Design och planering Ab.
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16 Konsekvenser för jordmån och berggrund
16.1 Konsekvensmekanismer
Projektets konsekvenser för jordmånen och berggrunden uppstår under
anläggningsskedet och gäller byggplatserna för de konstruktioner som krävs för
vindkraftparken
(vindkraftverk,
servicevägar,
elstation).
På
vindkraftparksområdet måste man bygga nya vägar och iståndsätta befintliga
skogsbilvägar så att de lämpar sig för tunga och breda transporter. I samband
med anläggningen av vägar avlägsnas växtlighet och lösa ytskikt från
vägområdet, elsationer och byggnadsplatserna för fundamenten. Efter
demonternigen lämnas vägar, uppställningsytor och fundament kvar på
byggnadsområdena. Även om byggnadsområden på sikt kan återgå till
skogbruksmark antas den förändring som sker vara permanent i detta
bedömningsförfarande.
16.2 Utgångsdata
Konsekvenserna för jordmånen och berggrunden under anläggningen av
vindkraftparken bedöms av en expert som bedömer konsekvenserna av
markberedningsåtgärder utifrån en beskrivning av de vägar som behövs för
projektet och av konstruktionernas fundament. Utredningen av konsekvenserna
under driften omfattar eventuella risker för oljeläckage från servicemaskiner.
Projektområdets jordmån och berggrund utreddes utifrån Geologiska
forskningscentralens geografiska informationsmaterial (GTK 2013a & GTK
2013b) och Oiva.
16.3 Nuläge
16.3.1 Berggrund
Vindkraftparksområdet hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten,
som uppstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Berggrunden på projektområdet
består av glimmergnejs som är en metamorfos bergart (Figur 16-1). Genom
områdes mellersta delar går en intermediär metavulkanitådra i sydvästlignordostlig riktning. I nordväst finns ett mindre område med rapakivi (GTK
2013a).
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Figur 16-1. Berggrunden i projektområdet och i näromgivningen (GTK 2013a).
(Ljusgrön= gabbro och diorit, brun= granit, grön= intermediär metavulkanit,
orange= glimmergnejs, gul= kvartsdiotit, turkos= meta-arkos, ljusorange=
rapakivi.)

16.3.2 Jordmån
Den vanligaste jordarten som täcker berggrunden i Österbotten är morän (Figur
16-2). På projektområdet är den vanligaste ytjordarten blandade fraktioner av
sten. Projektområdet består främst av grovkorniga jordarter men även
myrmarker och torv förekommer över stora områden. Torvmarkerna är till
största delen utdikade.
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Figur 16-2. Jordmånen i projektområdet och näromgivningen (GTK 2013b).
Byggteknisk klassificering: gul = blandade fraktioner av sten, huvudsakliga
fraktionen har ej bestämts , röd = berghäll, bergområde eller grova ytmaterial,
grön = tjockt eller tunt torvtäcke, streckad = yt-försumpningar

Sannolikheten för att det skall förekomma sulfidjordar på projektområdet är
mycket liten (Figur 16-3).
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Figur 16-3. Sannolikheten för förekomst av sulfidjordar (GTK 2014) på
projektområdet och dess närhet.

16.3.3 Skyddade geologiska formationer
I området eller dess närhet finns inga skyddade geologiska formationer.
Närmsta värdefulla morän, vind och strandformation eller skyddsvärda berg
finns i Penikylä söder om Tjöck å på cirka 10 kilometers avstånd från
projektområdet.
16.4 Metoder för bedömning
Utgående från att områdets berggrund och jordarter är vanligt förekommande i
Österbotten samt att sannolikheten för förekomst av sura sulfidjordar är mycket
liten på projektområdet görs inga geotekniska undersökningar inom ramen för
MKB. Konsekvenserna för jordmånen och berggrunden under anläggningen av
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vindkraftparken bedöms konsekvenserna av markberedningsåtgärder utifrån
nulägesbeskrivningen och vindkraftparkens tekniska plan.
Konsekvenserna för berggrund och jordmån bedöms av planerare, geograf FM
Kristina Salomaa från FCG Design och planering Ab.
17 Konsekvenser för yt- och grundvatten
17.1 Konsekvensmekanismer
Då man bygger på land kan anläggningsarbeten i anslutning till byggandet av
vindkraftverkens fundament, vägar och elnätverk öka belastningen av ytvattnen
i närliggande områden. Avlägsnandet av ytjorden under byggarbetet ökar
tillfälligt erosionen av den schaktade jorden, vilket kan öka avrinningen samt
belastningen
av
suspenderat
material
samt
näringsämnen.
Om
byggnadsarbeten berör sulfatjordar kan även sura vattenmassor rinna ut i
vattendragen.
Vindkraftfundamenten är cirka tre meter djupa och bör anläggas ovanför
grundvattenytan. Om grundvattennivån ligger högre bör grundvattennivån
sänkas kring fundamenten i anläggningsskedet. Detta kan förorsaka grumling av
grundvattnet. Likaså kan grävarbeten som utförs i anslutning till anläggning av
vindkraftverk, vägar och kablar på grundvattenområde påverka grundvattnets
kvalitet och mängd. Konsekvensens betydelse beror bland annat på hur nära
markytan grundvattenytan ligger och på huruvida grundvattnet står under tryck
eller inte samt riktningen för grundvattnets strömning.
Konsekvenserna för yt- och grundvatten kan även uppkomma till följd av
oljeläckage från maskiner under anläggning, drift och demontering.
17.2 Utgångsdata
17.2.1 Ytvatten
Ytvattnens nuläge beskrivs utifrån kartmaterial och uppgifter som fås från
miljöförvaltningens miljöinformationssystem (Hertta 2013).
17.2.2 Grundvatten
Vindkraftparkens grundvatten beskrivs på basen av kartmaterial och uppgifter
som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (Hertta 2013).
Klassificeringen och positionsdata för grundvattenområdena bygger också på
data som hämtas i miljö- och geodatasystemet OIVA.
17.3 Nuläge
17.3.1 Ytvatten
Böle projektområde ligger huvudsakligen på huvudavrinningsområdet för
Bottenhavet kustområde (83) och Närpes å (39). En mindre del ligger även på
tillrinningsområdet
för
Tjöck
å
(38;
Figur
17-1).
Västerbäckens
avrinningsområdes (83.089) huvudsakliga vattenfår är Lappnäsdiket som har
sin början i Lappnäsmossen på projektområdet. Tjöck å har sin utloppspunkt i
Norrifjärden i Kristinestad. Närpes å mynnar ut i Knåpfjärden. Såväl Närpes å
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som Tjöck å har höga eutrofieringsnivåer, där den totala fosforbelastningen från
Närpes å är cirka 25 t/a (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009a) och cirka 8,7
t/a i Tjöck å (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009b). För Västerbäcken eller
dess avrinning i Pejlaxfjärden finns inga direkta uppgifter på närsaltsbelastning.

Figur 17-1. Avrinningsområden och grundvatten i närheten av projektet (OIVA
2013).

På projektområdets södra del finns ett småvatten, Bredmossträsket, vars storlek
är under ett hektar. Vattendraget befinner sig på ett privat naturskyddsområde,
Bredmossen
(YSA200988).
Ytterligare
finns
vattenansamlingar
i
marktäktsområden i projektområdets gräns mot Kristinestad.
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17.3.2 Grundvatten
På projektområdets östra del finns två grundvattenområden (OIVA 2013)
Kankaanmäki A (1054552 I-klass) och Kankaanmäki B (1054552 I-klass).
Grundvattenområdena är klassade som viktiga grundvattenområden.
Tabell 17-1. Grundvattenområden på projektområdet
Namn

Nummer

klass

Storlek (ha)

Uppskaddad mängd
grundvatten, m3/d

Kankaanmäki A

1054552A

I

0,53

300

Kankaanmäki B

1054552B

I

0,91

900

Närpes
och
Teuva
håller
på
att
utarbeta
en
skyddsplan
för
grundvattenområdena (Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma – Teuva kommun
och Närpes Vatten Ab, 2014). Enligt skyddsplanen består grundvattenområdet
av en ås, med relativt tjocka bildningslager. Åsen är delvist moräntäckt. En
bergströskel delar området i två delar. Området begränsas av myrar, åkrar och
Teuva ådel. Grundvattenområdet är 1,43 km2 och det bildar uppskattningsvis
grundvatten 1 200 m3/d.
På området verkar Närpes Vatten ab, Kankaanmäen och Perälän vattentäkter
samt Salonpään vattendelägarlag. En fjäde vattentäckt, Viitti, är ej längre i
bruk.
Kankaanmäki vattentäckt är uthyrd åt en växthusodlare och vattnet används till
bevattning. Vattenkvaliten här är svag, innehållande bakterier och humus. År
2012 var vattenuttaget i 147 m3/d. Täckten har tillstånd till ett uttag om 300
m3/d enligt Västar-Finlands vattendomstol från 1980.
Närpes Vatten ab:s Perälä-täckt har tagits i bruk 1982. Täckten är försädd med
magnanavskiljing, men denna rening är inte i bruk. Täckten infiltrerar
vattenfårn Teuva å. Tidigare gjordes konstgjort grundvatten genom att punpa
upp vatten i en närbelägen marktäckt. Täckten har tillstånd till ett uttag om 900
m3/d enligt Västar-Finlands vattendomstol från 1980. Vatten av godkavlitet får
dock enbart ca 300–400 m3/d. År 2102 togs grundvatten 219 m3/d. Vattnet
användes bevattning och säljs till odlarna när Kankaanmäki täckten inte kan
producera behövliga mängder.
Salonpää vattendelägarlags täckt är en källbrunn . Brunnen används av ett fåtal
hus. Uttaget är ca 3-4 m3/d.
Enligt skyddsplanen strömmar grundvattnet mot nordväst och sydöst från
bergryggen i mitten. Vid Kankaanmäki A har grundvattennivån följts upp med
tre grundvattenrör. Vid det nordligaste röret (putki 2) har grundvattenvivån
2005-2013 varit på nivån 38,2 m (N2000), när markytan ligger på 39,16 m
(N2000). Grundvattennivån har tidvist gått över markytan och som lägst 1,9 m
under markytan.
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Figur 17-2. Grundvattnets nivå vid Kankaanmäki (A) provrör 2 under åren 20052013. Linjen betäcknar grundvattennivån och linjen markytans nivå.

Vid det sydligaste rörert (putki 19) har i mdeltal grundvattenvivpn uner åren
2005-2013 varit 38,3 m (N2000) när markytan är på 39,27 m (N2000).
Grundvattenivån har tidvist gått över markytan ochs om lägst 3 m under
markytan.
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Figur 17-3. . Grundvattnets nivå vid Kankaanmäki (A) provrör 19 under åren
2005-2013. Linjen betäcknar grundvattennivån och linjen markytans nivå.
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Figur 17-4. Grundvattenområden Kankaanmäki A och B i förhållande till
projektområdet(―). Den hydrologiska informationen samt platser för provrör
2,5,9 (●) inritade på kartan. (Viitaniemi K, 2014, bilaga 10)

De grundvattenområdena som är belägna närmast men utanför projektområdet
är Vitberget (1054504 I-klass), och Storåsen (1028752 I-klass). Vitberget ligger
en kilometer norr om projektområdet, på bägge sidor riksväg 8. Isomäki
grundvattenområde är beläget på 5 km avstånd sydost om projektområdet.
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Enligt lantmäteriets databas finns inga brunnar på projektområdet. Det finns två
källor på området; en på grundvattenområdet Kankaanmäki och den andra i en
skogsdunge cirka 800 meter öst-sydöst om Bredmossträsket.
17.4 Metoder för bedömning
17.4.1 Ytvatten
Kartläggningen
av
källorna
görs
i
samband
med
terrängbesöket,
naturutredningen och utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet,.
För Närpes och Tjöck å beräknas projektets närsaltsbelastning (P-tot, N-tot)
enligt enhetsbelastningarna i KALLE-modellen (Finér et al. 2010), där
tilläggsbelastningen relateras till nuvarande närsaltsbelastning utgående från att
enhetsbelastningen på ytvattnen motsvarar enhetsbelastningen från kalhyggen.
Konsekvenserna bedöms av AFDr Jakob Kjellman Design och planering Ab.
17.4.2 Grundvatten
På basen av data från data ovan och projektets tekniska plan bedöms om
projektet kan medföra konsekvenserna för grundvattenområdena som en
expertbedömning. Ifall de negativa konsekvenserna bedöms som minst måttliga
utarbetas alternativa tekniska lösningar.
Eftersom det inte finns någon känd bosättning eller kända brunnar gör ingen
vidare utredning för konsekvenserna för brunnar. Konsekvenserna för
källsprångens vattenförring bedöms på basen av projektets tekniska plan och
yt- samt grundvattnets förmodade strömriktningar på området.
Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av FM, geolog Esa Kallio från
FCG Design och planering Ab.
18 Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
18.1 Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftparken och under underhållsarbetena ger
fordonen och arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt,
sprids små mängder damm i luften från vindkraftparkens byggnads- och
servicevägar i anslutning till dessa arbeten.
Projektets
mer
betydande
konsekvenser
för
klimatet
gäller
energiproduktionssättet, som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har
producerats med vindkraft minskar utsläpp av koldioxid och svaveloxid, som
skulle uppstå om motsvarande energimängd producerades med ett fossilt
bränsle. Å andra sidan måste man ta i beaktande att vindkraftsproduktionen är
beroende av vinden och därigenom ojämn. För att jämna ut den ojämna
energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft, som måste produceras med en
annan energiform. Formen för produktionen av reglerkraft bestäms enligt den
aktuella rådande situationen på elmarknaden.
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18.2 Utgångsdata
I de samnordiska forskningsprojekten har man utifrån simuleringarna av
elsystemet konstaterat att vindkraften i det nordiska produktionssystemet och
enligt prissättningsmekanismerna på NordEls elmarknad i första hand ersätter
kolkondensat och i andra hand elproduktion som grundar sig på naturgas. Enligt
dessa grunder har man för koldioxid beräknat en utsläppskoefficient på 680
ton/GWh (Holttinen 2004). Samma beräkningssätt tillämpas också av IEA och
Europeiska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO 2-minskning som
kan uppnås med hjälp av vindkraft.
18.3 Nuläge
På projektområdet finns ingen verksamhet som medför betydande CO2 utsläpp.
18.4 Metoder för bedömning
Konsekvenserna av projektet bedöms genom att beräknas hur mycket utsläpp
produktionen av motsvarande mängd el med någon annan produktionsform
skulle ge upphov till. Klimatkonsekvenserna anges som årliga ekvivalenter av
koldioxidutsläpp som blir oförverkligade då vindkraftparksprojektet genomförs
enligt den tekniska planen.
Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet bedöms av projektchef,
ingenjör Hans Vadbäck från FCG Design och planering Ab.
19 Konsekvenser för naturtyper och växter
19.1.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets viktigaste konsekvenser för vegetationen och biotoperna
uppstår under anläggningsskedet på vindkraftverkens förläggningsplatser.
Konsekvenser uppstår i huvudsak genom röjning av skogen och avlägsnande av
ytjorden på de platser där servicevägar och kraftverkens fundament ska byggas.
Beroende på de olika arternas känslighet för slitage orsakar vistelse i området
under anläggningstiden förändringar även på områden som ligger utanför de
egentliga byggområdena. Konsekvenserna varierar beroende på naturtyp.
Exempelvis är torra lavhällar, lavhedar och frodiga lundar känsligast för slitage.
De beständigaste skogstyperna är lundartade moar samt moar av blåbärs- och
lingontyp.
Vindkraftverken och servicevägarna skapar en zon av kanteffekter på de
omgivande skogsområdena. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen,
vilket leder till att artsammansättningen ändras. Kanteffektområdet är några
meter eller högst 10–15 meter brett för florans del.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan även orsaka
lokala förändringar i projektområdets vattenhushållning, då packningen av
jordlagren och förändringar i ytavrinningen orsakat av byggandet även kan
påverka naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.
För skyddade och skyddsvärda arter antas kosekvenserna vara irreversibla,
eftersom det är sannolikt att vindkraftverkens förläggningsplatser, utan aktivt
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19.1.2 Utgångsdata
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet har samlats in bl.a. från
miljöförvaltningens databas över arter samt genom att granska projektområdets
topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder.
19.1.3 Nuläge
I de österbottniska kustområdena påverkas vegetationen avsevärt av
landhöjningen. Till följd av landhöjningen utvecklas vegetationen kontinuerligt.
Projektområdet ligger i den sydboreala vegetationszonen på den Österbottniska
kusten (OIVA 2013). Österbotten ligger nästan helt i den sydboreala
vegetationszonen, som sträcker sig längs med kusten från södra Finland som en
20–30 kilometer bred remsa. I sydboreala zonen når många sydliga växtarter
sin nordgräns (Österbottens förbund 2011).
Vegetationen i de områden där vindkraftverken preliminärt skall placeras samt
de områden där planerade servicevägar och jordkablar skall placeras består
omväxlande av bland- och barrskog samt av ekonomiskog i olika stadier.
Vindkraftsverken har enligt de preliminära planerna placerats på kalhyggen
(MML 2013), bland- och barrskogsområden (Corine 2006).
De äldre skogarna som finns på området har isolerats från varandra och stora
enhetliga skogsområden finns inte. Skogarna på projektområdet består av
färska moskogar av blåbärstyp och torra moskogar av lingontyp. Moskogarna är
till trädbeståndet unga. Enligt UHEX-registret finns inga sällsynta och
skyddsvärda växter på projektområdet. På Bredmossmyrans Natura 2000område, söder om projektområdet förekommer det talgticka (Physisporinus
rivulosus) och aspgelelav (Collema subnigrescens) samt på två platser skogsfru
(Epipogium aphyllum).
19.1.4 Metoder för bedömning
Sommaren 2014 utförs en naturutredning på området där vi karterade områdets
växtlighet och naturtyper under 4 fältdagar i juni. Inventeringarna riktades till
områden som man antog kunna ha speciella naturvärden, som till exempel äldre
skog, berg, bäckar och myrmarker med glest trädbestånd. Dessutom
granskades de preliminära placeringarna för vindkraftverken på ett cirka ett
hektar stort område.
Vid terränginventeringarna koncentrerade man sig på att lokalisera följande
objekt som är betydande för naturens mångfald:







Naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §)
Viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 §)
Naturtyper i enlighet med vattenlagen (VattenL 11 §)
Förekomsten av arter som åtnjuter särskilt skydd (NVL 47 §, NVF 21 §)
Övriga förekomster av värdefulla arter (hotade och regionalt betydande)
Regionalt och lokalt representativa naturobjekt (bl.a. naturtyper i traditionsmiljöer,
objekt med gammal skog, geologiskt värdefulla formationer, skogar i naturtillstånd
och odikade myrmarker)
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De värdefullaste naturobjekten enligt klassificering av hotade naturtyper
Värdefulla livsmiljöer för fåglar och viltarter

Terränginventeringen utfördes av biolog, FD Marjo Pihlaja och biolog, FM Tuomo
Pihlaja Vid konsekvensbedömningen bedöms huruvida projektet försämrar
bevarandet av värdefulla växtlighets- och naturobjekt i projektområdet eller i
dess närhet.
Konsekvenserna för vegetationen bedöms av biolog, FD Marjo Pihlaja från FCG
Design och planering Ab.
20 Konsekvenser för fågelbeståndet
20.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsprojektets konsekvenser för fågelfaunan kan indelas i konsekvenser
under anläggningstiden och konsekvenser under driften av kraftverken. Efter
demonteringen inverkar projektet inte längre på områdets fåglar. För skyddade
och skyddsvärda arter antas konsekvenserna dock vara irreversibla, eftersom
det är sannolikt att vindkraftverkens förläggningsplatser på sikt återkolonieras
av allmänt förekommande arter. Byggandet av kraftverk, servicevägar och
kraftledningar splittrar fåglarnas livsmiljö och kan även bryta ekologiska
korridorer. Buller och andra störningar under anläggningstiden kan tillfälligt
försämra häckningsresultaten för fåglar som häckar i projektområdet.
Konsekvenserna under den tid vindkraftparken är i drift gäller både arter som
häckar i näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet. De
potentiellt mest betydande konsekvenserna för fåglarna är kollisioner med
kraftverk och kraftledningar samt störningar orsakade av vindkraftverken.
Om en fågel kolliderar med konstruktionerna i ett kraftverk kan den skadas eller
dö. Risken för fågelkollisioner påverkas bl.a. av kraftverkets läge samt av
fågelpopulationens storlek och artsammansättning. Det är särskilt stora fåglar
som utsätts för kollisionsrisk, såsom tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar,
sjöfåglar och måsfåglar. Kollisionernas effekter på populationsnivå beror på hur
vanlig arten är samt på populationens storlek och artens livscykel.
Konsekvenserna är störst för långlivade och sällsynta arter som förökas
långsamt och använder området för födosök, som exempelvis havsörnen.
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken kan skrämma bort
fåglar som förekommer i projektområdet eller dess närområden. Det är
skillnader i de olika arternas känslighet för störningar. Enligt undersökningar
kan framför allt fåglar som äter, flyttar och övervintrar helt undvika
vindkraftsområdet. Det kan även ske förändringar i fåglarnas typiska flyttrutter
om de befinner sig i den omedelbara närheten av projektområdet. Generellt har
det maximala avståndet för störningseffekter orsakade av vindkraftverk för
födosök uppgetts vara ca 600 meter, utanför vilket inga betydande
störningseffekter borde förekomma förutom i undantagsfall. Gällande boplatser
och stora koncentrationer av havsörn rekommenderas en skyddszon på 2-3 km
för havsörn och 1 km för andra stora rovfåglar, till exempel fiskgjuse (Rydell
2011).
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20.2 Utgångsdata
Det flyttande fågelbeståndet har utretts i MKB-processen för Pjelax
vindkraftpark. Uppgifter om fågelbeståndet tas därtill från Lintuatlas ruta
”Karijoki Myrkky” (693:321). Dessutom användes information från Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys r.y. samt uppgifter som erhållits av personer som
ringmärker rovfåglar. Även miljöförvaltningens databas över skyddade arter
UHEX och Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet används som
informationskällor. Därtill använders uppgifter från Finiba-databasen.
Uppföljningen av vårflyttningen utfördes på projektområdet under april-maj
våren 2012 och 2013 under sammanlagt 21 dagar av biolog, FM Paavo Sallinen
från FCG Design och planering Ab och Turo Tuomikoski från Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys. Observationerna gjordes från en punkt i taget söder
om projektområdet. Det fågelbestånd som flyttar om hösten utreddes under
perioden september-november 2012. Höstflyttningen observerades under
sammanlagt 26 dagar av Harry Lillandt och Turo Tuomikoski från Suupohjan
lintutieteellinen yhdistys och av Paavo Sallinen från FCG Design och planering
Ab. Höstflyttningen karterades norr om projektområdet från Bäcklidens åkrar.
Observationerna av de flyttande fåglarna inleddes vid soluppgången och man
antecknade art, mängd, flygriktning samt vilken sida av projektområdet fåglarna
flög på. Höjden av de flyttande fåglarna bedömdes på tre höjder, 0-60 meter
(under vindkraftverkens funktionshöjd), 60-200 meter (vindkraftverkens
funktionshöjd) samt över 200 meter (över vindkraftverkens funktionshöjd).
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet karterades genom en linje- och
punkttaxering (Koskimies & Väisänen 1988), vilket ger en översiktlig bild av de
fågelarter som förekommer i projektområdet och om storleksförhållandet mellan
de olika arternas populationer. Det häckande fågelbeståndet karterades i juni
2014 under sammanlagt 12 fältdagar av Harry Lillandt.
20.3 Nuläge
20.3.1 Det häckade fågelbeståndet
Projektområdet ligger på ett skogsbruksdominerat område. Enligt Finlands
tredje fågelatlas är fågelbeståndet mångsidigt i Suupohja-området, som
karaktäriseras av myrar och skogar (Valkama m.fl. 2011).
I Finlands tredje fågelatlas (2010) ligger vindkraftpark i kartrutan ”Karijoki
Myrkky” (693:321). I kartrutans område häckar säkert 83 arter, troligen 25
arter och möjligen 6 arter (sammanlagt 114).
Anmärkningsvärt är att enligt ringmärkningsbyrån (Helsingfors Universitet
2012) finns det två fiskgjusbon (Pandion haliaetus) en kilometer sydväst om
projektområdet. Det ena boet har fallit ner och i det andra boet har den sista
fastslagna häckningen ägt rum år 2004, då ungarna avled efter att hanen
krockat med ellinjer och dött. En annan hane tog troligen över reviret och
dekorerade ett nytt bo i ett annat träd. Hanen har dock inte lyckats para sig och
boet har enligt registret senast dekorerats år 2010. Myren som fiskgjusen har
häckat på kontrollerades under karteringarna av det häckande fågelbeståndet i
samband med fågelkarteringarna för Pjelax vindkraftpark åren 2012 och 2013,
men inga observationer av fågeln gjordes. Under terrängbesök våren 2014 har
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man kunnat konstatera att de kvarvarande delarna av boet är konstgjort och
inte passande för häckning. (FCG 2014)
Cirka 5 km sydväst om Böle projektområde finns ett 2013 aktivt havsörnsbo.
Det är sannolikt att detta bo har byggts av det lokala par vars bo föll ner 2012.
Andra kända havsörnsbon finns på 6-7 kilometers avstånd väst och sydväst om
projektområdet.
Vid karteringen i Böle fann man sammanlagt 52 häckande fågelarter. De
upptäckta arterna representerar i huvudsak de generellt påträffade
skogsfågelarterna i Finland. Av de fåglarna som inte hör till de vanliga
skogsfågelarterna upptäckte man ljungpipare (Pluvialis apricaria), grönbena
(Tringa glareola) och varfågel (Lanius excubitor) vid Bredmossen. Grönbenan
har klassificerats som sårbar (NT). Arten är relativt vanlig i Finland, men dess
bestånd har minskat. Beckasin (Gallinago gallinago) påträffades vid Finnåsens
myrmarker. Av hönsfåglarna påträffas orre (Tetrao tetrix), tjäder (Tetrao
urogallus) och järpe (Tetrastes bonasia) på området, men de utbredda
kalhyggena har något förminskat deras livsmiljöer. Järpe är den hönsfågeln som
förekommer rikligast på området och unga, icke avverkade blandskogar
erbjuder en gynnsam livsmiljö för arten.
Av olika rovfågelarter observerades sparvhök (Accipiter nisus), tornfalk (Falco
tinnunculus), ormvråk (Buteo buteo) (VU, sårbar), bivråk (Pernis apivorus)(VU,
sårbar), duvhök (Accipiter gentilis), berguv (Bubo bubo) och slaguggla (Strix
uralensis). Vid karteringen fann man även två häckande par sparvugglor
(Glaucidium passerinum). Också ett havsörnspar (Haliaeetus albicilla) (VU,
sårbar) observerades sydöst om området.
Av de tättingar som observerades är inga arter klassificerade som
utrotningshotade. På området häckar grönsångaren (Phylloscopus sibilatrix),
som är klassificerats nära hotad (NT). Vid karteringen fann man också
lavskrikan (Perisoreus infaustus) (NT, nära hotad) i den nordöstra delen av
området. I de gamla granskogarna på området häckar även tretåig hackspett
(Picodes tridactylus) och trädkrypare (Gerthia familiaris).
Enligt naturutredningen är projektområdets häckande fågelbestånd vanligt för
skogar som utnyttjas för skogsbruk. Skogsavverkningarna som gjorts i området
har förminskat de potentiella livsmiljöerna för arter som har värderats vara i
behov av beskyddning, så som ugglor, hökar, hackspettar, lavskrika och
skogshöns.
20.3.2 Det flyttande fågelbeståndet
Bottniska vikens kust i Närpesområdet utgör, både på våren och hösten, en
betydande flyttrutt särskilt för sjöfågel- och måsarter. Varje höst flyttar
hundratusentals fåglar genom området till sydliga övervintringsplatser.
Tättingarnas, tranornas och dagrovfåglarnas flytt koncentreras ofta tydligare
över det österbottniska fastlandet, där deras flygrutter, förutom av kustlinjen,
även styrs av andra linjer, såsom åsar, breda åfåror och stora låglänta
åkerområden (Ijäs & Yli-Teevahainen 2010). Den planerade vindkraftparken är
belägen på skogbevuxna områden som saknar linjer i stil med de som beskrivs
ovan och som tydligt styr fåglarnas flytt. De flesta flyttande fåglar följer
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kustlinjen. De årliga flyttrutterna påverkas emellertid av vädret och särskilt av
de rådande vindarna.
Fåglarna gynnas av Österbottens kustlinje som samlar större koncentrationer av
flyttfåglar, medan flyttfåglarnas antal minskar mot inlandet. Fågelflyttningen
följer förutom Bottniska vikens kust också Närpes å, som finns nordväst om
projektområdet och som utgör ett huvudstråk speciellt för arter som flyttar över
land. Ån och åkerområdena kring den utgör viktiga rastplatser för det flyttande
fågelbeståndet. Några arter med större kollisionsrisk med turbiner kan ha
flyttsträck genom projektområdet och dess närhet, särskilt tranor, gåsar, svanor
och rovfåglar.
Geografiskt ligger projektområdet nära Bottniska vikens strandzon, som är en
viktig flyttningsled för många sjö- och måsfåglar samt bl.a. lommar på vårarna
och höstarna.
Uppföljning av vårflytten
De arter som observerades är typiska för Österbottens kustlinje och mängderna
flyttande fåglar som observerades är i genomsnitt relativt små.
Under vårflyttningen observerades sammanlagt 32 olika fågelarter. De rikligaste
observationerna gjordes för skrattmås (Chroicocephalus ridibundus), trana
(Grus grus), ringduva (Columba palumbus), fiskmås (Larus canus), tofsvipa
(Vanellus vanellus) och bofink (Fringilla coelebs). Anmärkningsvärt stora
mängder observerades för trana (3462 st), skrattmås (10793 st) och rovfåglar.
För de övriga arternas del var de observerade mängderna tydligt under
mängderna för huvudflyttrutter.
Under vårflyttningen observerade man relativt lite sädgåsar och grågåsar fastän
åkrarna söder om projektområdet är populära rastplatser för gäss. En stor del
av gässen fortsätter dock österut från Kristinestad mot Kauhajoki.
Vid vårflyttningen observerade man relativt mycket havsörnar, sammanlagt 39
flyttande individer. På våren observerade man även betydande flyttmängder av
fiskgjuse (10 st) och fjällvråk (43 st).
Uppföljning av höstflytten
Väderförhållandena inverkar årligen på fåglarnas flyttrutter samt när flyttningen
infaller tidsmässigt. Därför kan det finnas vissa avvikelser mellan karteringar
över flyttning som gjorts olika år. Av helhetsmängderna flyttande fåglar
observerade man anmärkningsvärt många tranor (cirka 5 100 individer),
sädgäss (cirka 750 individer) och ringduva (cirka 3 150 individer).
Gässen flyttade över ett bredare område än under vårflyttningen. Av de
rovfåglar som observerades under höstflyttningen var mängderna relativt stora
för blå kärrhök (cirka 20 st) och fjällvråk (cirka 25 st). För de övriga arterna var
flyttmängderna små.
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Figur 20-1. Observationer av flyttande fågel under 2012-2013. Pilarna anger
riktning och antal på en logaritmisk (ln) skala för observation av flyttande
fåglar. Figuren innehåller alla observerade fågelarter. Materialet kommer att
analyseras per art under miljökonsekvensbedömningen.

20.3.3 Viktiga områden för fågelbeståndet
FINIBA-områdena är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut
utifrån kartläggningar som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland
(Leivo m.fl. 2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men största
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delen av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till
förslaget till Natura 2000-nätverket.
Det finns 6 FINIBA- och IBA-områden inom tio kilometers radie från
projektområdet (Figur 20-2). På 30 kilometers avstånd från projektområdet
finns ytterligare FINIBA-områden.

Figur 20-2. Viktiga fågelområden
projektområdet (Leivo m.fl. 2001).

i

Finland

(FINIBA)

i

närheten

av

Sydösterbottens skogar: Projektområdet ligger i sin helhet på FINIBA-området
Sydösterbottens skogar. Området är ett viktigt fågelområde för det häckande
fågelbeståndet. FINIBA-området omfattar stora, enhetliga barrträdsdominerade
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skogsområden i Sydösterbotten. Områdets areal är 51 781 hektar. På området
häckar tjäder (Tetrao urogallus), tretåig hackspett (Picoides tridactylus) och
lavskrika (Perisoreus infaustus) som är typiska arter för skogsfåglar (Bird Life
Finland 2013).
Havsvikarna i Kristinestad: FINIBA-området Havsvikarna i Kristinestad ligger
väst om projektområet. Området är uppdelat i fyra mindre låga, frodiga
havsvikar längs med Kristinestad kust och har en sammanlagd areal på 1 560
hektar. På området häckar brun kärrhök (Circus aeruginosus) och genom
området flyttar bland annat gråhäger (Ardea cinerea), knölsvan (Cygnus olor),
gluttsnäppa (Tringa nebularia) och grönbena (Tringa glareola). Området
inkluderar IBA-området Lappfjärds våtmarker (047).
Sydösterbottens skärgård: FINIBA-området Sydösterbottens skärgård ligger
som närmast på 12 kilometers avstånd från projektområdet. Området är en
lång, smal kedja av hundratals öar och skär längs den sydösterbottniska kusten.
På området häckar bl.a. tusentals skratt- (Chroicocephalus ridibundus) och
fiskmåsar (Larus canus) samt några hundratal dvärgmåsar (Hydrocoloeus
minutus) och silltrutar (Larus fuscus). På våren flyttar upp till 10 000 ejdrar
(Somateria mollissima), tusentals sjöorrar (Melanitta nigra), svärtor (Melanitta
fusca) och andra sjöfåglar genom området. Största delen av området hör till
Naturaområdet Närpes skärgård (FI0800135). Området inkluderar IBA-området
Kristinestads södra skärgård (FI046).
Lålby åkrar: Lålby åkrar är belägna rakt söderut från projektområdet, på cirka
12 kilometers avstånd. Lålby åkrar består av potatisåkrar som är i effektiv
användning och finns mellan Lappfjärds kyrkoby och Kristinestad. Området är
190 ha stort och man har observerat vårflyttande sädgås (Anser fabalis) och
grågås (Anser anser). Lålby åkrar är även klassat som IBA-område (048).
Tabell 20-1. FINIBA-områden i närheten av projektområdet (BirdLife Finland
2013).

Namn
Sydösterbottens
skärgård
Sydösterbottens
skogar
Havsvikarna i
Kristinestad
Lålby åkrar

Kod
720070
720069
720068
720052

Kommun
Kristinestad,
Närpes, Kaskö
Närpes,
Kristinestad
Kristinestad,
Närpes
Kristinestad

Kriteriearter
(st.)

Areal (ha)

18

15 800

3

51 800

18

1 560

2

190

BirdLife Finland har tillsammans med sina lokala föreningar börjat MAALIprojektet för att identifiera viktiga fågelområden på landskapsnivå. MAALIområdena är en utvidgning på landskapsnivå av IBA- och FINIBA-områdena.
När projektet är färdigt kommer MAALI-områdena att komplettera FINIBA- och
IBA-områdena. Möjliga MAALI-områden kommer att tas i beaktande i fortsatta
planeringen. I skrivande stund kommer bedömningen dock att grunda på
FINIBA- och IBA-områdena.
Enligt kriterierna finns det tre skyddsvärda fågelarter på området
Sydösterbottens skogar; tjäder (200-400 par), tretåig hackspett (10-30 par)
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och lavskrika (63 par). Området har karterats under 1990-1996 och kriterierna
baserar sig på den dåvarande situationen. Under karteringen 2014 av det
häckande fågelbeståndet på projektområdet observerade man alla tre
kriteriearterna. Lavskrikan observerades i den nordöstra delen av området.
Enligt vad man vet har lavskrikans södra utbredningsgräns flyttat norrut till
Närpes, vilket betyder att projektområdet i teorin är på lavskrikans södra
utbredningsfräns. Enligt karteringen 2014 häckar tretåig hackspett i de gamla
granskogarna på området. Tjäder observerades flera på området. En del av
observationer gjorda på flera separata karteringsdagar kan dock gälla samma
individer. Tjäderbeståndet har klart minskat från beståndet på 1990-talet då
FINIBA-kriterierna har gjorts upp.
20.4 Metoder för bedömning
Fågelbeståndets nuläge bedöms med
fågelutredningar som gjorts i terrängen.

stöd

av

befintliga

uppgifter

och

Konsekvenserna av projektet bedöms genom att beräkna i vilken omfattning
och hur fort projektet kan påverka olika arter, och därefter jämför man
konsekvenserna med de olika artpopulationernas tillstånd och skyddsnivå.
Dessutom granskas huruvida genomförandet av projektet kan medföra sådan
störning av fridlysta fåglar som avses i 39 § i naturvårdslagen. Vid bedömningen
utnyttjas internationella och nationella undersökningar om vindkraftens
konsekvenser för fåglarna. I arbetet tar man särskilt hänsyn till skyddade och
hotade arter, rovfågelsarter samt arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv.
Dessutom bedöms projektets konsekvenser för de olika arternas livsmiljöer.
På basen av material samlats in vid uppföljningen av flyttning uppgörs en
kollisionsmodell för skyddsmässigt värdefulla arter (havsörn, sädgås, trana och
sångsvan) och bedöms kollisionsdödlighetens eventuella inverkan på deras
populationer. I modellen utreds på vilket sätt olika projektalternativen påverkar
kollisionerna.
Konsekvenserna för fåglarna bedöms av biolog, FM Tiina Mäkelä från FCG
Design och planering Ab.
21 Konsekvenser för övriga djurarter
21.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för
kraftverken och vägarna som direkta förluster av areal i livsmiljön samt som
störningar under anläggningstiden. Utöver förlusten av areal i livsmiljöerna kan
det även förekomma indirekta, sekundära konsekvenser för djurens ekologiska
korridorer, som kan försämras eller till och med brytas. Enligt erfarenheter från
Sverige medför vindkraftparkerna relativt ringa konsekvenser för djurens
populationsstruktur och ekologiska korridorer i driftskedet. Det måste dock
noteras att djurbeståndet i vindkraftparkerna och deras näromgivning kan
variera kraftigt.
Vindkraftverken medför även kollisionsrisk för fladdermöss. Risken är störst för
flyttande individer som flyger på hög höjd. Enligt observationer kan de kollidera
med vindkraftverkets rotorblad eller dö av den växling i lufttrycket som den
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roterande rörelsen orsakar. Dessutom kan ultraljuden från kraftverkens
roterande rörelse störa fladdermössens orientering och därigenom eventuellt
öka kollisionsrisken även för individer i den lokala populationen (Rodrigues m.fl.
2008).
21.2 Utgångsdata
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet har samlats in från
miljöförvaltningens
databas
över
skyddade
arter
(UHEX).
En
fladdermusutredning för projektområdet gjordes under våren-hösten 2013
(Bilaga 4). Karteringen utfördes 21.6., 5.7. och 12.7., 16.8. och 17.8. av biolog,
FD Thomas Lilley. Terrängbesöken planerades med hjälp av kart- och
flygfotogranskningar av området. Vid planeringen av karteringsrutterna tog man
sådana områden i närheten av vindkraftverken i beaktande som kunde vara av
betydelse för fladdermössen i form av födosök eller viloplatser. Karteringen
utfördes till fots med hjälp av kikare, GPS och ultraljudsdetektor.
21.3 Nuläge
21.3.1 Fladdermus
I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med stöd av
naturvårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp i bilaga IV
(a) till EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser
där arterna förökar sig och rastar. Fransfladdermusen har i Finland klassificerats
som en starkt hotad art (EN) och trollfladdermusen som en sårbar art (VU)
(Rassi m.fl. 2010). År 1999 anslöt sig Finland till överenskommelsen om skydd
av
fladdermöss
i
Europa
(EUROBATS).
Överenskommelsen
ålägger
medlemsländerna att skydda fladdermössen via lagstiftningen samt att öka
forskningen och kartläggningen. Enligt EUROBATS-avtalet ska medlemsländerna
sträva efter att bevara födoområden som är viktiga för fladdermössen, samt
förflyttnings- och flyttrutter.
Av de fladdermusarter som förekommer i Finland är endast fem allmänna. Den
nordligaste utbredningen har den nordiska fladdermusen (Eptesicus nilssonii),
som förekommer upp till den 69 breddgraden. I höjd med Vasa förekommer
åtminstone nordisk fladdermus, långörad fladdermus (Plecotus auritus),
mustaschfladdermus
och
Brandts
mustaschfladdermus
(Myotis
mystacinus/brandtii)
samt
vattenfladdermus
(Myotis
daubentonii)
(Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2013).
Under karteringen som utförts på området påträffades nordisk fladdermus
(Eptesicus nilssonii). Norr om projektområdet, vid Böle skjutbana påträffades
därtill
mustaschfladermöss.
Enligt
karteringen
är
projektområdets
fladdermusarter få i relation till områdets geografiska läge. Norr om väg 67, vid
Böle skjutbana, påträffades ett område som klassificerades som ett viktigt rastoch födosökområde för fladdermus.
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Figur 21-1. Mustaschfladdermusarterna (Myotis mystacinus/brandtii) påträffas
från södra Finland upp till Vasa (foto: Tiina Mäkelä/FCG).

Fladdermössen tycker vanligen om småskaliga landskap med gamla byggnader
och ihåliga träd som används som daggömmor samt frodiga fångstområden,
såsom stränder och strandskogar vid vattendrag (Chiropterologiska föreningen i
Finland r.f. 2013). Ifall dessa förhållanden inte uppfylls, kan fladdermössen även
utnyttja t.ex. hålor i gamla träd. Projektområdets natur, utdikad ung
ekonomiskog, är inte optimal för fladdermöss eller deras föda, insekter. Genom
projektområdet går inte heller större floder eller åsar som skulle fungera som
ledlinjer för flyttande fladdermöss.
Hittills finns endast få uppgifter tillgängliga om fladdermössens flyttrutter, men
enligt de befintliga uppgifterna koncentreras de till kustområdena. Rutterna kan
delvis också följa kända flyttkorridorer för fåglar (Chiropterologiska föreningen i
Finland r.f. 2013).
21.3.2 Flygekorre
Enligt UHEX registret förekommer flygekorre på
terrängutredningen på tre ställen på projektområdet.

två

ställen

och

enligt

Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland.
Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta
uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år
2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006). Enligt Sulkava
m.fl. (2008) ligger det verkliga antalet närmare 50 000. Flygekorrstammen vid
den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski 2006).
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Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig
utanför boet vanligen i skymningen på kvällen och efternatten, och idag bygger
taxeringen av flygekorre uteslutande på observationer av spillning. Flygekorrens
biotop är grandominerade blandskogar med mångsidig åldersstruktur och inslag
av stora aspar. Honornas revir är cirka åtta hektar, hanarnas i medeltal
60 hektar (Jokinen m.fl. 2007, Miljöministeriet 2010).
Flygekorren klassificeras i Finland som en sårbar art och enligt naturvårdslagen
(NVL 49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser där flygekorren
förökar sig och rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att lämna ett tillräckligt
trädbestånd omkring flygekorrens bo. Avvikelser från förbuden i det strikta
skyddssystemet får endast göras på de grunder som anges i artikel 16 i
habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala
ELY-centralen fattar beslut om tillstånden med stöd av NVL 49 § 3 mom.
(Miljöministeriet 2005).

Figur 21-2. Den finländska flygekorrstammen (Pteromys volans) är störst i
Österbotten (foto: Tiina Mäkelä/FCG).

21.3.3 Andra djurarter
Vanliga däggdjursarter i hela Österbotten är bland annat älg, lo, räv, skogshare,
fält-hare, mårdhund och utter. Lon finns nära kusten från Sydösterbotten till
Vasaregionen (Österbottens förbund 2011). På projektområdet finns inga
uppgifter om förekomsten av andra däggdjur (t.ex. varg och björn), kräldjur
(t.ex. åkergroda) eller andra arter som upptas i habitatdirektivets bilagor II och
IV.
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21.4 Metoder för bedömning
Förekomsten av flygekorre karteras i samband med växt och biotopkarteringen
(kapittel 19.1.4).
Vid granskningen av konsekvenserna utreds vilka effekter byggandet och driften
av vindkraftparksprojektet har på kvaliteten på och arealen av biotoperna för de
arter som förekommer i området. Dessutom utreds djurens möjligheter att
använda eventuella ekologiska korridorer som finns i vindkraftparksområdet
exempelvis för att förflytta sig från övervintringsområden till sommarområden.
Utifrån fladdermusutredningen bedöms huruvida det finns en betydande flyttrutt
för fladdermöss i projektområdet, eller i deras närhet, och man skapar sig en
uppfattning om de fladdermusarter som förekommer i projektområdet och om
områdets betydelse som fortplantningsområden och biotoper för olika arter.
Anläggningen av vindkraftparken antas inte medföra direkta konsekvenser för
eventuell förekomst av åkergroda, eftersom byggnationer inte placeras på ett
område som kunde tänkas vara en potentiell livsmiljö för arten. Indirekta
konsekvenser bedöms i kapittel 19 utifrån i vilken mån projektet kan inverka på
de biotoper som kan vara åkergrodans fortplantnings- eller rastområden.
Konsekvenserna för djurarterna bedöms av biolog, FD Marjo Pihlaja från FCG
Design och planering Ab.
22 Konsekvenserna för Natura 2000-områden och andra skyddsområden
22.1 Konsekvensmekanismer
Mekanismerna för konsekvenser som inriktas på Natura 2000-områden och
andra skyddsområden är i huvudsak motsvarande som de tidigare definierade
mekanismerna för naturkonsekvenserna. I detta kapitel beaktas dock de
naturobjekt skilt för sig som står som kriterier för enskilda skyddsområden. En
av de mest centrala konsekvenserna i detta kapitel utgörs av vindkraftparkens
potentiella konsekvenser för de fåglar som skyddas i närliggande
Naturaområden, eftersom dessa fåglar kan påverkas vid vindkraftparken på
avstånd, utanför sitt Naturaområde. En annan central del är hur projektet kan
inverka på vattenföringen av de i skyddade områdena vid Bredmossen.
I detta projekt är de möjliga konsekvenserna främst indirekta, eftersom man
inte har placerat kraftverk eller andra konstruktioner på de skyddade områdena.
22.2 Utgångsdata och metoder
Som utgångspunkter vid bedömningen används uppgifterna från den regionala
miljöcentralens (Södra Österbottens ELY-central) Natura-blanketter samt
innehållet i skyddsområdenas skyddsbeslut. Dessutom utnyttjas resultaten av
bedömningarna av konsekvenserna för växtligheten, djuren och fåglarna.
22.3 Nuläge
22.3.1 Natura 2000-områden
Europeiska unionen har ställt som mål att stoppa utarmningen av naturens
mångfald inom sitt område. Därför har områden som är viktiga i avseende på
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naturens mångflad införlivats i ett nätverk vid namnet Natura 2000. I Natura
2000 nätverket tryggas livsmiljöer och arter som har definierats i EU:s
habitatdirektiv.
På projektområdet finns inga Natura 2000-områden. Inom 10 km finns tre
Natura 2000-områden (Figur 22-1).

Figur 22-1. Natura 2000-områden och andra skydda områden i närheten av
projektområdena (OIVA 2013).

Bredmossmyran (FI0800085)
Bredmossmyran är belägen drygt ca 1 km sydväst om projektområdet och är
cirka 27 ha stort. Områdets östra delar består huvudsakligen av färsk moskog.
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Mellan myrarna Bredmossmyran och Storliden finns en grandunge och en lund
intill en bäck, Ellfolks skifte. Lundens vegetation består av ormbunksrika lundar
och OMaT-lundar. I den gamla granskogen finns det även mycket asp och en del
av dem är gamla och stadiga. I hela området finns det kubbar, döda rotstående
träd och liggande träd som kan erbjuda livsmiljöer för bl.a. flygekorre.
Nämnvärda arter på området är t.ex. aspgelelav, lunglav, granticka och
rostticka samt skogsfru, blåsippa och strutbräken. Avsikten med området är
skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens
habitatdirektiv (SCI).
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:

boreala naturskogar (55%)

boreala lundar (30%)

*trädbevuxna myrar (15%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II i habitatdirektivet:

*flygekorre (Pteromys volans)
*= prioriterad art
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

tjäder (Tetrao urogallus)

Närpes skärgård (FI0800135)
Väster om projektområdet på cirka fen kilometers avstånd, finns ett
Naturaområde vid namnet Närpes skärgård. Området omfattar ett skärgårdsoch havsområde med en areal på cirka 11 828 hektar som sträcker sig från norr
och sydost om Kaskö ända till kusten utanför Korsholm. Största delen av
området i Närpes skärgård hör till strandskyddsprogrammet. Avsikten med
området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i
Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga
I (SPA). Naturaområdet Närpes skärgård omfattar stora öar och småskaliga
skärgårdsområden såsom Kaldonskär, Grytskäret och en del av Harvungön.
Området har ett värdefullt fågelbestånd och representerar en unik landskapstyp.
Eftersom vindkraftsprojektet inte berör naturtyperna som upptas i Naturaområdets lista
har de lämnats bort.
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

jorduggla (Asio flammeus)

vitkindad gås (Branta leucopsis)

brun kärrhök (Circus aeruginosus)

blå kärrhök (Circus cyaneus)

ängshök (Circus pygargus)

sångsvan (Cygnus cygnus)

spillkråka (Dryocopus martius)

ortolansparv (Emberiza hortulana)
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trana (Grus grus)
törnskata (Lanius collurio)
salskrake (Mergus albellus)
bivråk (Pernis apivorus)
brushane (Philomachus pugnax)
tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
ljungpipare (Pluvialis apricaria)
skräntärna (Sterna caspia)
fisktärna (Sterna hirundo)
silvertärna (Sterna paradisaea)
orre (Tetrao tetrix tetrix)
järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))
grönbena (Tringa glareola)

Flyttfågelarter som förekommer på området:

stjärtand (Anas acuta)

skedand (Anas clypeata)

årta (Anas querquedula)

sädgås (Anser fabalis)

häger (Ardea cinerea)

roskarl (Arenaria interpres)

bergand (Aythya marila)

sandlöpare (Calidris alba)

spovsnäppa (Calidris ferrunginea)

smånäppa (Calidris minuta)

mosnäppa (Calidris temminckii)

tornfalk (Falco tinnunculus)

silltrut (Larus fuscus)

skrattmås (Larus ridibundus)

myrsnäppa (Limicola falcinellus)

rödspov (Limosa limosa)

dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)

svärta (Melanitta fusca)

gravand (Tadorna tadorna)

svartsnäppa (Tringa erythropus)

rödbena (Tringa totanus)

Bötombergen (FI0800077)
Naturaområdet Bötombergen ligger som närmast knappt 10 km sydost om
projektområdet. Bötombergen, särskilt dess norra och östra delar, är både
geologiskt och biologiskt ett av de värdefullaste bergsområdena på Södra
Österbottens ELY-centrals verksamhetsområde. Avsikten med området är
skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i Europeiska Unionens
habitatdirektiv (SCI).
Området har skyddats med privata skyddsområden (1%). På området finns
ytterligare skyddsprogram för lundar.
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Eftersom vindkraftsprojektet inte berör naturtyperna som upptas i Naturaområdets lista
har de lämnats bort.
Fågelarter som på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

tjäder (Tetrao urogallus)

22.3.2 Andra skyddade områden
På projektområdet finns ett privat naturskyddsområde, Bredmossen (Figur
22-1). I direkt anslutning därtill finns ett område som Forststyrelsen har
föreslagit att skall avsättas som naturskyddsområde (Figur 22-2).

Figur 22-2. Naturskyddsområdet Bredmossen och Forsstyrelsen förslag till
skyddsområde i projektområdets södra del.

Det finns ytterligare 16 skyddade områden inom 10 km från projektområdet.
Långt på områdets som utgör Natura 2000-området Bredmossmyran
(FI0800085) finns sju skyddsbeslut. Cirka en kilometer norr om projektområdet
finns ett naturskyddsområde på privat mark, Långmossen.
Cirka fem kilometer nordost om området finns Perälän Kukkaros
naturskyddsområde. Kukkaro är grundat kring den frodiga vegetation i ådalen
där Rääsynluoma går samman med Tjöck å (Teuvanjoki).
Kring Pjelaxfjärden, cirka fen kilometer väst om projektområdet finns ett
fågelskyddsområde och ett privat naturskyddsområde. Besluten berör långt
samma område som den östligaste delen av Natura 2000-området Närpes
skärgård (FI0800135).
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Naturskyddsområdet Svartön ligger cirka nio kilometer sydväst om
projektområdet. Svarteön är en del av Natura 2000-området Närpes skärgård
(FI0800135).
Norrberget är upptaget i skyddsprogrammet för lundar och består av tre
separata naturskyddsområdesbeslut. Området utgör långt samma område som
den nordligaste delen av Naturaområdet Bötombergen (FI0800077).
Tabell 22-1. Naturskyddsområden som finns på under tio kilometers avstånd
från projektområdet (OIVA 2013).
Skyddat som
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Lund
Gammelskog
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Fågelskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Privat naturskyddsområde
Lund

Kod
YSA200988
YSA202577
YSA202578
YSA202584
YSA202712
YSA203246
LHO100337
AMO100516
YSA206318
YSA100465
YSA206267
LVO100224
YSA201795
YSA201040
YSA201041
YSA201149
LHO100325

Namn
Bredmossen
Bredmossmyran 1
Bredmossmyran 2
Bredmossmyran 3
Bredmossmyran 4
Bredmossmyran 5
Ellfolks Skiften
Bredmossmyran
Långmossen
Perälän Kukkaron
luonnonsuojelualue
Pjelax skärgård
Pjelaxfjärden
Svartön
Norrberget 1
Norrberget 2
Norrberget 3
Norrberget

Avstånd
På området
1-2 km

1-2 km
5 km
5 km
9-10 km
9-10 km

22.4 Metoder för bedömning
Bedömningsarbetet utförs som en så kallad prövning av behovet av
Naturabedömning för de tre Natura 2000-områden inom 10 kilometers radie.
Med bedömningen bedöms huruvida projektet förutsätter en sådan
Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. Konsekvensernas
betydelse för grunderna för skyddet av områdena bedöms i förhållande till
artrikedomen och den eventuella förändringen av en gynnsam skyddsnivå samt
även med tanke på områdenas enhetlighet. Vad gäller områdena i
habitatdirektivet bedöms bland annat sannolikheten för förändringar i
vattenbalansen i myrarna och rörelserna av de häckande fågelarter som utgör
grunden för skyddet av skyddsområdet i förhållande till projektområdet.
Under arbetets gång bedöms även projektets konsekvenser för förverkligandet
av de skyddsmålsättningar som presenterats i skyddsprogrammen samt
huruvida projektet i betydande omfattning försämrar de naturvärden som har
utgjort grunden för att området införlivats med Natura 2000-nätverket. Vid
bedömningen fäster man uppmärksamhet vid konsekvenser som berör de
naturtyper i habitatdirektivet och arter i fågel- och habitatdirektiven som utgör
grunden för skyddet av områdena.
Vid konsekvensbedömningen beaktas förutom Naturaområdena också andra
närbelägna skyddsområden och objekt som hör till skyddsprogram. Därtill
inhämtas uppgifter från skogscentralen angående skyddade objekt enligt
Kemera eller Metso-programmen. Projektets konsekvenser för förverkligandet
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av de skyddsmålsättningar som presenterats i skyddsbesluten samt huruvida
projektet i betydande omfattning försämrar de naturvärden som har utgjort
grunden för att området skyddas bedöms som en expert bedömning.
Konsekvenserna för skyddsområdena bedöms av biolog, FD Marjo Pihlaja från
FCG Design och planering Ab.
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23 Konsekvenser för näringslivet och naturresurser
23.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens konsekvenser för näringarna riktar sig lokalt mot jord- och
skogsbruket samt mot den övriga verksamheten på projektområdet eller i dess
närhet, som till exempel marktäkter. Vad gäller regionalekonomin påverkar
vindkraftparken
sysselsättningen
och
företagsverksamheten
på
konsekvensområdet på många sätt om den genomförs. Konsekvenserna för
sysselsättningen gäller flera olika sektorer. Till följd av den ökade
sysselsättningen och företagsverksamheten ökar vindkraftparken även intäkter
från kommunal-, fastighets- och samfundsskatterna samt från arrenden.
Anläggandet av en vindkraftpark är ett betydande byggprojekt. I
vindkraftparkens anläggningsskede erbjuds arbetstillfällen inom bl.a. röjnings-,
schaktningsoch
grundläggningsarbeten
samt
inom
tjänster
på
byggarbetsplatsen och tjänster som behövs för de personer som arbetar där.
Exempel
på
sådana
är
inkvarterings-,
restaurang-,
butiksoch
rekreationstjänster samt bevakning och transporter. I driftskedet erbjuder
vindkraftparken arbete direkt inom service och underhåll samt plogning av
vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster
samt inom detaljhandeln. Demonteringen av vindkraftparken sysselsätter
samma yrkesgrupper som anläggningen. Sysselsättningseffekterna kan delas in
i direkta sysselsättningseffekter och indirekta sysselsättningseffekter, som
orsakas till följd av produktionen av insatsvaror och multiplikatoreffekterna. I
synnerhet i anläggningsskedet använder man även en stor mängd
mellanprodukter och tjänster som produceras inom andra branscher. Exempel
på
sådana
är
maskiner
och
utrustning,
byggnadsmaterial
samt
transporttjänster, underhåll och annan service. En del av arbetet i
anläggningsskedet utförs av arbetskraft som befinner sig i området för endast
en kort tid.
23.2 Utgångsdata
Som utgångsdata för bedömningen används uppgifter om ekonomin,
sysselsättningen och näringarna i projektets konsekvensområde samt uppgifter
som har producerats i samband med bedömningen av de övriga
konsekvenserna.
23.3 Nuläge
23.3.1 Närpes näringar
Enligt Statistikcentralens data (31.12.2011) fanns det år 2011 sammanlagt 4
366 arbetsplatser i Närpes. Primärnäringens andel av arbetsplatserna var 22,6
%, förädlingens andel uppgick till 23,4 % och servicenäringens andel till 51,7
%. De arbetslösas andel av arbetskraften år 2011 var 4,3 procent.
(Statistikcentralen 2013)
Pälsfarmning är en näringsform som är mycket viktig i Österbotten och även i
Närpes. Enligt befintlig information är den närmaste pälsfarmen belägen öster
om projektområdet i Kristinestad. Avståndet till farmen är ca 1,5 km.
Pälsfarmen är belägen på området för vindkraftparken Kristinestad Norr.
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Tabell 23-1. Arbetsplatsernas fördelning i Närpes 2011.
Arbetsplatser 2011

Närpes

Hela landet

Primärproduktion
Förädling
Service
Bransch okänd
Invånarantal (2012)
Antalet arbetsplatser

22,6 %
23,4 %
51,7 %
2,2 %
9 380
4 366

3,5 %
22,1 %
73,1 %
1,3 %
5 426 674
2 354 422

23.3.2 Skogs- och jordbruk
Projektområdet består till största delarna av skogbevuxen mark samt en del
myrmarker. Projektområdets skogar domineras av tämligen unga och torra
moskogar (Figur 23-1). Skogsbruket är aktivt inom s.g.s. hela projektområdet.

Figur 23-1. Typiskt vägavsnitt inom projektområde över torr momark och ung
ekonomiskog.

Skogsområdena är långt dikade för att främja skogsbruket. Den dominerande
skogstypen på området är barrskog. På området finns det dessutom
sammanlagt över 100 hektar mossområden.
Tabell 23-2. Skogsbruk är den dominerande näringsformen på projektområdet.
Markanvändning
Barrskog / Havumetsä

Areal (ha)
1 144

Glesbevuxet skogsområde / Harvapuustoiset alueet

440

Blandskog / Sekametsä

416

Öppen mosse / Avosuo

113
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23.3.3 Marktäkter
På projektområdet finns en bergtäkt i drift i närheten av väg 67. Bergstäkten
har lov att bryta 19 4000 m3 fram till 8.4.2024. Enligt kontakt med
tillståndinnehavaren finns planer på att ytterligare utvidga verksamheten. I
gränsen mot Kristinestad finns fyra marktäkter för grus och sand. Det två
nordligare områdena har giltigt verksamhettillstånd tillstånd fram till 25.3.2016.
De södra områdena har tillstånd fram till 31.12.2018 och 15.3.2023.
Sammanlagt finns tillstånd för ett uttag om 84 000 m3 grus och sand i dessa
marktäkter (Figur 23-2).

Figur 23-2. Projektområdet i förhållande till befintliga bergs- och marktäkter.

23.4 Metoder för bedömning
Projektets konsekvenser för näringarna bedöms på basen av de
säkerhetsavstånd som definierats i kapitel 5 utgående från befintliga
utgångsdata och den information som samlas in under bedömningsprocessen.
Enligt de bedömningar som har gjorts av Teknologiindustrin rf uppstår
arbetsplatserna inom vindkraftbranschen i huvudsak inom teknologiindustrin.
Enligt föreningens bedömningar uppgår den sysselsättningseffekt som en
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vindkraftpark på 100 MW ger upphov till i Finland till 1 180 manår under
anläggningen och en drifttid på 20 år. Sysselsättningseffekten riktar sig mot
projektutvecklingen och experttjänsterna (10 manår), byggandet och
monteringen av infrastrukturen (70 manår), tillverkningen av kraftverken,
materialen, komponenterna och systemen (300 manår) samt driften och
underhållet under kraftverkens livscykel (800 manår).
Vindkraftparksprojektets sysselsättningseffekt i placeringskommunerna samt
näromgivningen kan grovt uppskattas utifrån de utredningar som har gjorts på
annat håll. I anläggningsskedet har effekterna på placeringskommunen och
näromgivningen i olika vindkraftparksprojekt bedömts uppgå till 24–50 procent
av
projektets
sysselsättningseffekt
(Empower).
I
driftskedet
har
sysselsättningseffekterna i placeringskommunen och näromgivningen i till
exempel den utredning som har utarbetats om Mielmukkavaara vindkraftpark i
Muonio bedömts uppgå till cirka 20 procent av projektets sysselsättningseffekt.
Projektets konsekvenser för näringarna bedöms av AFD Jakob Kjellman från FCG
Design och planering Ab.
24 Konsekvenser för trafik, radar och kommunikation
24.1 Konsekvensmekanismer
24.1.1 Trafik
Konsekvenser för trafiken uppstår genom transporterna av byggmaterial för
vindkraftverken och jordkablarna medan projektet byggs. En betydande del av
transporterna gäller transport av bergskross för anläggning av byggnads- och
servicevägarna och betong för byggande av vindkraftverkens fundament. Vidare
kan specialtransporterna ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet.
När parken är i drift uppstår konsekvenser för trafiken genom enstaka
underhållsbesök vid vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva
påverka trafiksäkerheten på vägarna.
Betydelsen av en konsekvens beror bland annat på i vilken mån projektet ökar
trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har
med avseende på trafikbelastning och trafiksäkerhet
24.1.2 Kommunikation och radar
All radiokommunikation formar en förbindelse mellan sändarantennen och
mottagarantennen med elektromagnetiska vågor. Vågen påverkas av alla
elledande material såsom metall, jord och vid frågan om större frekvenser också
av fuktig luft och skog. Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka
störningar i tv-signalen i närheten av kraftverken. Förekomsten av störningar
beror bland annat på kraftverkens läge i förhållande till sändarmasten och TVmottagarna, styrkan och riktningen av sändarens signal samt på terrängens
former och på eventuella andra hinder mellan sändaren och mottagaren.
Generellt sett är risken för störningar mindre vad gäller störningar i digitala
sändningar än i analoga sändningar.
Om störande konsekvenser är att vänta, kan problemen förebyggas genom de
lösningar som görs i planeringsskedet. Möjliga lösningar är exempelvis små
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24.2 Utgångsdata
24.2.1 Trafik
Antalet transporter och specialtransporter som behövs för byggandet av
vindkraftverken, deras fundament och installationsområden bedöms utifrån
vindkraftverkens antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av
vägar bedöms utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms
utifrån antalet årliga underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation
av vindkraftparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk utreds med stöd av uppgifter från
Trafikverkets Vägregister som innehåller uppdaterad information om
trafikmängderna på landsvägarna.
Eftersom vindkraftverken är stora kan de också ha konsekvenser för säkerheten
inom
luftfarten.
Vid
bedömningen
används
de
anvisningar
som
Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat för utrustning av flyghindersljus.
24.2.2 Kommunikation och radarövervakning
Radio- och TV- sändarnas positioner har uträtts på basen av SveaTV
(http://www.anvia.fi/yksityisille/tv/kanavapaketit/kanavapaketit),
Digitas
databaser (http://www.digita.fi/kuluttajat/karttapalvelu).
Väderradarstationernas läge har utretts enligt meterologiska institutses databas
(http://ilmatieteenlaitos.fi/suomen-tutkaverkko).
24.3 Nuläge
24.3.1 Trafik
Riksväg 8 mellan Åbo och Uleåborg löper i sydlig-nordlig väster om
projektområdet. Riksväg 8 är en futt för specialtransporter. År 2012 var den
genomsnittliga trafikmängden per dygn på riksväg 8, vid korsningen RV 8 väg
67, 2 400 - 2 900 fordon, varav mängden tung trafik var år 2011 ca 400 fordon.
Norr om projektområdet finns Teuvavägen (stamväg 67). Den genomsnittliga
trafikmängden längs Teuvavägen var ca 950 fordon per dygn år 2011 (Figur
24-1). Mängden tung trafik längs stamväg 67 vid närheten av projektområdet
var år 2011 cirka 120-130 fordon per dygn (Trafiverket 2013b).
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24.3.2 Kommunikation och radar
Projektområdet ligger mellan Anvias sändare i Blomträsk och Vargberget. Inom
täckningsområdet för Anvias SveaTV kan man ta emot signalen från
sändningarna med en vanlig tv-antenn. SveaTVs kanelpaket omfattar SVT1,
SVT2, Barnkanalen, SVT24, TV3, TV4, SveaTV-infokanalen, När-TV och Krs-TV.
Digita sänder radio- och TV-program i hela Finland. Projektområdet finns på
täckningsområdet för Bötomsändaren. Från Bötom sänds bla. YLEs kanaler och
flertalet reklamtv-kanaler (MTV3, Nelonen).
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Figur 24-2. Täckningsområdet för Anvias SveaTV i södra Österbotten.

Närmsta väder-radar finns i Ikalis (http://ilmatieteenlaitos.fi/suomentutkaverkko). Enligt Finavis uppgifter över flyghindershöjder finns inga
begränsningar i projektområdet. Närmsta flygfält finns i Vasa.
24.4 Metoder för bedömning
24.4.1 Trafik
Antalet transporter och specialtransporter som behövs för byggandet av
vindkraftverken, deras fundament och installationsområden bedöms utifrån
vindkraftverkens antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av
vägar bedöms utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms
utifrån antalet årliga underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation
av vindkraftparken.
Konsekvenser för trafiken bedöms genom att jämföra de transportvolymer som
projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen
granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i dag.
Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på transportrutterna
bedöms utifrån trafikökningen och transporttyperna.
De säkerhetsrisker som vindkraftparken eventuellt orsakar på vägarna granskas
i förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält
Bedömningen av konsekvenserna i anslutning till vindkraftparken inriktas på
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privata vägar som leder till vindkraftparksområdet, på landsvägar i
näromgivningen och på transportrutterna på ett mer allmänt plan genom att
identifiera transportflödet i förhållande till känsliga objekt som skolor, daghem
och vårdinrättningar.
Eftersom vindkraftverken är stora kan de också ha konsekvenser för säkerheten
inom luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser i enlighet med
de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat. Dessutom begärs
utlåtande Finavia om de konsekvenser som projektet eventuellt kan förorsaka
flygtrafiken.
Projektets konsekvenser för trafiken bedöms av projektchef, ingenjör Tuukka
Lammi från FCG Design och planering Ab.
24.4.2 Kommunikation och radar
Ett utlåtande om eventuella störande konsekvenser för radiolänkförbindelser
begära av kommunikationsverket (Ficora). På basen av Ficoras utlåtande
kontaktas radiosändarnas upprätthållare inom 20 km för att identifiera möjliga
störningssituationer. Ett utlåtande om de konsekvenser som projektet eventuellt
orsakar för tv-signalen begärs av Digita Ab och SveaTV Ab, Dessutom begärs
utlåtande från försvarsmaken om projektets inverkan på försvarets
radarövervakning. Inom MKBn begärs utlåtande av dessa aktörer och
konsekvensen bedöms som en expertbedömning. Utformningen av eventuella
tekniska lösning på möjliga störningar omfattas inte av MKB utredningarna.
Eftersom det inte finns några väder-radar inom 50 km från projektområdet görs
inga ytterligare utredningar angående väder-radar.
Projektets konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser bedöms av
telekommunikationsingenjör, Mauno Aho från FCG Design och planering Ab.
25 Uppfölning av konsekvenserna
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en preliminär plan för uppföljning av
projektets konsekvenser. Uppföljningsprogrammet görs utifrån bedömda
konsekvenser och deras betydelse. Med hjälp av uppföljningen genereras
information om projektets konsekvenser och det bidrar till att upptäcka
eventuella oförväntade, viktiga skadliga konsekvenser, vilket gör det möjligt att
inleda korrigerande åtgärder i tid.
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