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FÖRORD
PROKON Wind Energy Finland Oy har inlett utredningar för att bygga en vindkraftspark på området Hedet-Björkliden i Övermark-Rangsby i Närpes. Projektområdet ligger cirka 18 kilometer norr
om Närpes centrum, i skogsområdet mellan Övermark och Rangsby. Projektområdet består av
två separata delområden av vilka det östra delområdet Hedet omfattar cirka 10 km2 och det
västra delområdet Björkliden cirka 5 km2.
Antalet kraftverk på projektområdet blir sammanlagt högst 28 st. Vindkraftverken har preliminärt
en enhetseffekt på 3 MW, vilket innebär att parkens totala kapacitet blir cirka 84 MW. Vindkraftverkens torn ska enligt planerna ha en navhöjd på 142 meter och rotorns diameter blir 116,5
meter.
För projektet görs en miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen och förordningen om miljökonsekvensbedömning. Jämsides med bedömningen utarbetas en delgeneralplan för vindkraftsområdet. De utredningar som färdigställs under bedömningens gång betjänar både MKB och
planläggningen av området.
Det här programmet för miljökonsekvensbedömning är en plan för hur miljökonsekvensbedömningen av en vindkraftspark i inlandet i Hedet-Björkliden i Närpes ska genomföras. Bedömningsprogrammet har uppgjorts av Ramboll Finland Oy på uppdrag av PROKON Wind Energy Finland
Oy.

KONTAKTUPPGIFTER
Projektansvarig:

PROKON Wind Energy Finland Oy

Postadress:

Företagaregatan 13, 65380 Vasa

Kontaktpersoner:

Michael Sandberg, tel. 0400 469 049
e-post: m.sandberg@prokon.net

Kontaktmyndighet:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
(nedan ELY-centralen)
Ansvarsområdet Miljö och naturresurser

Postadress:

PB 77, 67101 Karleby

Kontaktpersoner:

Päivi Saari, tel. 0295 028 031
paivi.saari@ely-keskus.fi

MKB-konsult:

Ramboll Finland Oy

Postadress:

Ruukintie 54, 60100 SEINÄJOKI

Kontaktperson:

Ville Yli-Teevahainen, tel. 040 590 4286
ville.yli-teevahainen@ramboll.fi
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SAMMANDRAG
Projekt och projektansvarig
Den projektansvariga är PROKON Wind Energy Finland Oy, som planerar bygga högst 28 vindkraftverk på området Hedet-Björkliden i Övermark-Rangsby i Närpes. Bolagets strategiska mål är
att bedriva miljövänlig elproduktion och på så sätt bidra till de uppställda målen att öka den förnybara energin. Enligt den klimat- och energistrategi som statsrådet godkände 6.11.2008 borde
det byggas cirka 2 000 MW vindkraftskapacitet i Finland under de följande cirka tio åren. Det
innebär i praktiken att ytterligare cirka 700 vindkraftverk borde byggas i Finland. Vindkraft är en
ekologiskt mycket hållbar form av energiproduktion, eftersom energikällan är förnybar och dess
miljökonsekvenser är obetydliga jämfört med kraftverk som använder fossila bränslen. Vindkraftverkens drift ger inte upphov till koldioxid eller andra luftföroreningar.

Projektområdet
Projektområdet ligger cirka 18 kilometer norr om Närpes centrum, på ett skogbevuxet åsområde
mellan Övermark och Rangsby. Projektområdet består av två separata delområden av vilka det
östra delområdet Hedet omfattar cirka 10 km2 och det västra delområdet Björkliden cirka 5 km2.
Bosättningen i närheten av projektområdet är koncentrerad till Övermark i Närpes ådal i öster
och till Rangsby intill åkerområdena i väster. Småskalig bosättning finns dessutom bl.a. söder om
projektområdet i Ängsby samt norr och nordväst om området i Ömossa och Pettersborg. Inom
mindre än en kilometers avstånd från de planerade kraftverken finns en bostadsbyggnad (avstånd 940 m). Dessutom finns en fritidsbostad inom mindre än en kilometers avstånd från de
planerade kraftverken (avstånd 800 m). I närheten av projektområdet finns byarna Ängsby,
Ömossa, Övermark och Rangsby. Inom två kilometers radie från projektområdet finns 180 bostadshus och 8 fritidsbostäder.
På projektområdet eller i dess omgivning finns inga värdefulla landskapsområden av riksintresse.
Närmaste värdefulla landskapsområde av riksintresse finns i Malax-Korsholm (ÖvermalaxÅminne), dit avståndet är över 30 kilometer. Närpes ås öppna kulturlandskap, som är klassificerat som ett regionalt värdefullt landskapsområde, finns knappt en kilometer öster och sydost om
projektområdet. Adolf Fredriks postväg i Närpes ådal på avsnittet Närpes–Övermark–Pörtom
(Vasavägen 6760) är klassificerad som en värdefull kulturmiljö av riksintresse. Närmaste Natura
2000-områden är Risnäsmossen (SCI, FI0800020), vars södra gräns ligger cirka 1,1 kilometer
nordost om närmaste kraftverk, och Hinjärvträsket (SPA och SCI, FI0800059), vars södra gräns
ligger cirka 3,3 kilometer norr om närmaste kraftverk. Andra Natura 2000-områden och naturskyddsområden ligger mer än tio kilometer från projektområdet. På projektområdet finns en
fornlämning.
I Österbottens landskapsplan har inga områdesreserveringar gjorts på planområdet. Genom Hedet finns en cykelled utmärkt längs Korsnäsvägen. I Österbotten pågår just nu arbetet med
etapplan 2, som ska uppdatera vindkraftsområdena i helhetslandskapsplanen. Planutkastet för
etapplan 2 var offentligt framlagt 16.1–17.2.2012 och planförslaget 11.3–9.4.2013. Vindkraftsområdet Hedet-Björkliden finns bland de vindkraftsområden som ingår i etapplan 2. För själva
projektområdet finns ingen gällande general-, delgeneral- eller detaljplan.

Elöverföring
Elöverföringen från vindkraftverken till elstationen som ska byggas på vindkraftsområdet kommer att ske med jordkablar. Jordkablarna grävs ned i marken till cirka 0,7 meters djup och de
placeras huvudsakligen i anslutning till servicevägarna. Det finns två alternativ för elöverföringen
från vindkraftsparken till riksnätet:
ALT 1. Vindkraftsparken ansluts till en elstation som ska byggas i vindkraftsparken
och därifrån byggs en 110 kV luftledning till Övermark elstation vid den 110 kV kraftledning Närpes–Vasklot som EPV Regionalnät AB äger.
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ALT 2. Elöverföringen från projektområdets elstation sker med en 110 kV luftledning
till den 400 kV elstation som ska byggas i Pörtom.
MKB-förfarande och tidsplan
I samband med projektplaneringen görs en miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt lagen om
miljökonsekvensbedömning. Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är syftet
med MKB-förfarandet att främja bedömningen av miljökonsekvenserna och att enhetligt beakta
dem vid planering och beslutsfattande samt att samtidigt öka invånarnas tillgång till information
och deras möjligheter att delta i processen.
För att förverkliga en vindkraftspark har det sedan 1.6.2012 krävts ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen alltid då projektet omfattar minst 10 vindkraftverk eller då
kraftverkens totala effekt överstiger 30 MW.
MKB-förfarandet har två skeden: bedömningsprogram och konsekvensbeskrivning. I båda skedena går det att lämna in åsikter och utlåtanden. Programmet för miljökonsekvensbedömning är
en plan över hur miljökonsekvensbedömningen av en vindkraftspark på området ska genomföras.
I MKB-beskrivningen presenteras resultaten av utredningarna och miljökonsekvenserna av projektet bedöms. Nedan ges en uppskattning av tidsplanen för MKB-förfarandet:
MKB-program oktober 2013
Kontaktmyndighetens utlåtande december 2013
MKB-beskrivning april 2014
Informationsmöten för allmänheten (2 st) i samband med MKB-programmet och
MKB-beskrivningen.

Alternativ som behandlas i miljökonsekvensbedömningen
Alternativ 0 (ALT 0)
I alternativ 0 (ALT 0) byggs den planerade vindkraftsparken på Övermark-Rangsbyområdet i
Närpes inte. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med andra elproduktionssätt.
Alternativ 1A (ALT 1A)
På Övermark-Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 28 vindkraftverk
(Björkliden 10 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW
och deras totala höjd är 200 meter.
Alternativ 1B (ALT 1B)
På Övermark-Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 25 vindkraftverk
(Björkliden 7 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW
och deras totala höjd är 200 meter.
Alternativ 2 (ALT 2)
På Övermark-Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 18 vindkraftverk
(Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW och deras totala höjd är 200
meter.
Under miljökonsekvensbedömningen undersöks varje planerad kraftverksplats lämplighet för
kraftverksbyggande.
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Miljökonsekvenser som ska bedömas
I MKB-förfarandet bedöms konsekvenserna av projektet för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel; konsekvenserna för mark, vatten, luft, klimat, vegetation, organismer och
naturens mångfald, samhällsstruktur, byggnader, landskap och kulturarv samt utnyttjandet av
naturresurser. Det granskade områdets storlek beror på konsekvensernas art. Konsekvenser av
byggandet med tanke på marken på byggplatserna, växtligheten, organismer och fornlämningar
beaktas liksom konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurserna. Konsekvenser under driften
är förändringar i landskapet på grund av vindkraftverkens konstruktioner, buller från kraftverken
och skuggeffekter från rotorerna samt vindkraftsproduktionens inverkan på klimatet.

Deltagande och informering
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de invånare och intressenter delta, vilkas
förhållanden och intressen kan påverkas av projektet. Avsikten med förfarandet för deltagande är
att informera om projektet och samla in ställningstaganden av intressenterna. Under förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning ordnas informationsmöten där det går att bekanta sig med projektet och framföra sina åsikter. Det första ordnas i programskedet och det andra i beskrivningsskedet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten informerar om informationsmötena i tidningarna och på sin egen webbplats. För det här projektet har det också utsetts en uppföljningsgrupp bestående av olika myndigheter och representanter för lokala intressentgrupper.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är inte något beslutsfattande eller tillståndsförfarande, vilket innebär att inga beslut om att genomföra projektet fattas medan bedömningen pågår.
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1.

INLEDNING OCH PROJEKTETS SYFTE
EU har förbundit sig att höja andelen förnybar energi till cirka 20 procent fram till år 2020 samt
att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent från nivån år 1990. Enligt den klimat- och
energistrategi som statsrådet godkände 6.11.2008 borde det byggas cirka 2 000 MW vindkraftskapacitet i Finland under de följande cirka tio åren. Med nuvarande vindkraftsteknik innebär det
att ytterligare cirka 700 vindkraftverk måste byggas i Finland. I den nationella uppdateringen av
klimat- och energistrategin, som godkändes av statsrådet 20.3.2013, är produktionsmålet för
vindkraft fram till år 2025 cirka 9 TWh, vilket betyder cirka 1000 vindkraftverk. Utbyggnadsmålet
kan nås om vindkraftsparker byggs både till havs och på land.
Vindkraft är en ekologiskt mycket hållbar form av energiproduktion, eftersom energikällan är
förnybar och dess miljökonsekvenser är obetydliga jämfört med kraftverk som använder fossila
bränslen. Vindkraftverkens drift ger inte upphov till koldioxid eller andra luftföroreningar.
I det här förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utreds möjligheterna att bygga en cirka 84
MW vindkraftspark i Övermark-Rangsby i Närpes (figur 1). Produktionen ska ske med högst 28
vindkraftverk. PROKON Wind Energy Finland Oy har som mål att bygga en tekniskt, ekonomiskt
och med tanke på miljön genomförbar vindkraftspark och bidra till att de uppställda målen för
ökad produktion av förnybar energi ska nås.
Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är syftet med MKB-förfarandet att
främja bedömningen av miljökonsekvenserna och att enhetligt beakta dem vid planering och
beslutsfattande samt att samtidigt öka invånarnas tillgång till information och deras möjligheter
att delta i processen. Öppenhet och fungerande samverkan mellan olika intressenter är viktigt vid
bedömningen. I MKB-förfarandet fattas inga beslut om att genomföra projektet.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning startar då PROKON Wind Energy Finland Oy lämnar
in det här bedömningsprogrammet till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten,
som är MKB-kontaktmyndighet för det här projektet.

Figur 1. Karta över placeringen av vindkraftsparken Björkliden-Hedet i Närpes. Projektområdet består av
två delområden (Björkliden och Hedet).
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2.

PROJEKTANSVARIG
Projektansvarig är PROKON Wind Energy Finland Oy, som är en del av den tyska företagsgruppen
PROKON Regenerative Energien GmbH, som är inriktad på förnybara energikällor. PROKON Regenerative Energien GmbH har 1200 anställda och har 18 års erfarenhet av förnybar energi. Företagets viktigaste affärsverksamhetsområden är för närvarande vindkraft, biobränslen, biomassa samt ekologiska investeringar. I Finland har företaget sitt kontor i Vasa. Företagets huvudkontor finns i Itzehoe i Tyskland. Företaget har också verksamhet i Polen och Rumänien.
PROKONs strategiska mål är att bedriva miljövänlig elproduktion och på så sätt bidra till de av
EU-kommissionen uppställda målen att öka den förnybara energin. Bolaget har pågående vindkraftsprojekt i bl.a. Laihela, Kalajoki, Kannus, Vörå och Nykarleby.

3.

PROJEKTBESKRIVNING

3.1

Allmän beskrivning av projektet
I vindkraftsprojektet ingår förutom själva vindkraftverken också servicevägar och elöverföring till
riksnätet. Dessa helheter granskas nedan. I miljökonsekvensbedömningen undersöks alternativa
sätt att genomföra projektet. De alternativ som undersöks har ställts upp utgående från att projektet ska vara teknisk-ekonomiskt genomförbart och att det ska gå att undersöka konsekvenserna för alternativ av olika storlek. Enligt MKB-lagen ska ett alternativ vara ett s.k. nollalternativ, vilket innebär att projektet inte alls genomförs.
I vilken form projektet slutligen genomförs beror på miljökonsekvenserna samt de tekniskekonomiska grunderna, som kommer att preciseras i samband med undersökningarna. Under
miljökonsekvensbedömningen undersöks bl.a. varje planerad kraftverksplats lämplighet för kraftverksbyggande. Då projektplaneringen framskrider och bedömningarna blir färdiga kan det hända
att projektalternativen ändras eller att ett helt nytt genomförbart alternativ utarbetas.
I den här bedömningen undersöks utöver nollalternativet tre alternativ av olika storlek: alternativ
1A (ALT 1A), alternativ 1B (ALT 1B) och alternativ 2 (ALT 2). Alternativen beskrivs närmare i
nästa kapitel.

3.2

Projektalternativ

3.2.1

Alternativ 0 (ALT 0)

I alternativ 0 (ALT 0) byggs den planerade vindkraftsparken på Övermark-Rangsbyområdet i
Närpes inte. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd produceras någon annanstans och med andra elproduktionssätt.
3.2.2

Alternativ 1A (ALT 1A)

På Övermark-Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 28 vindkraftverk
(Björkliden 10 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW
och deras totala höjd är 200 meter.
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Figur 2. Projektalternativ ALT 1A. Det västra delområdet kallas Björkliden och det östra Hedet.

3.2.3

Alternativ 1B (ALT 1B)

På Övermark-Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 25 vindkraftverk
(Björkliden 7 vindkraftverk och Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW
och deras totala höjd är 200 meter.
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Figur 3. Projektalternativ ALT 1B.

3.2.4

Alternativ 2 (ALT 2)

På Övermark-Rangsbyområdet i Närpes byggs en vindkraftspark med högst 18 vindkraftverk
(Hedet 18 vindkraftverk). Vindkraftverkens enhetseffekt är 3 MW och deras totala höjd är 200
meter.
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Figur 4. Projektalternativ ALT 2.

Konstruktionernas placering preciseras under den fortsatta planeringen och miljökonsekvensbedömningen.

3.3

Elöverföring

3.3.1

Elöverföring inom vindkraftsparken

Vindkraftsparkens interna elöverföring från vindkraftverken till vindkraftsparkens egen elstation
(1 st) ska ske med jordkablar, som placeras främst i kabeldiken i anslutning till servicevägarna.
Vid elstationen transformeras kablarnas spänningsnivå (20–45 kV) till nivån för överföringsspänning (110 kV). Vid vindkraftverken höjs spänningen till de interna kablarnas spänningsnivå i varje
kraftverks egna transformator. Transformatorn finns antingen inne i kraftverket eller i en separat
liten transformatorstationsbyggnad. Kraftverksgeneratorernas spänning är vanligen 1 kV eller
lägre.
3.3.2

Elöverföring till riksnätet

Det finns två alternativ för elöverföringen från vindkraftsparken till riksnätet.
1. I det första alternativet (figur 6) ansluts vindkraftsparken till en elstation som ska byggas
i vindkraftsparken och därifrån byggs en 110 kV luftledning till Övermark elstation vid
den 110 kV kraftledning Närpes–Vasklot som EPV Regionalnät AB äger (alternativ 1). I
det här alternativet är den nya kraftledningen som ska byggas cirka 2,2 kilometer lång,
varav cirka 1,2 kilometer går parallellt med en befintlig kraftledning och 1,0 kilometer i
en ny kraftledningskorridor.
2. I det andra alternativet (figur 7) sker elöverföringen från projektområdets elstation med
en 110 kV luftledning till den 400 kV elstation som eventuellt ska byggas i Pörtom vid
Fingrid Oyj:s 220 kV + 220 kV (400 kV) kraftledning Kristinestad–Toby (i det här alternativet blir kraftledningen cirka 20 km lång, elstationens placering är ännu inte närmare bestämd). Det är möjligt att en ny 400 kV elstation byggs vid ledningen Kristinestad–Toby,
om vindkraftsprojekten i närområdet kommer att ha en kapacitet på minst 250 MVA. Den
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noggrannare planeringen av ledningens sträckning och elstationens placering samt uppgifter om naturen preciseras senare i den fortsatta planeringen.

Figur 5. Benämningar på en kraftlednings ledningsområde och dess delar (Fingrid Oyj)

Elstationen i
Övermark

Figur 6. Vindkraftsparkens externa elöverföring till elstationen i Övermark, ALT 1.
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Figur 7. Vindkraftsparkens externa elöverföring i ALT 2. En eventuell ny 400 kV elstation byggs öster om
Pörtom, vid den nuvarande kraftledningen Kristinestad–Toby (blå cirkel).

3.4

Beskrivning av vindkraftsparkens konstruktioner
Ett vindkraftverk består av ett stålcylindertorn, som placeras på ett fundament, samt av rotor,
rotorblad och maskinhus. Vindkraftverk kan byggas med olika typer av byggnadsteknik: helt av
stålkonstruktion, betongkonstruktion, fackverkskonstruktion och en kombination av betong och
stål. För ett vindkraftverk behövs en byggnadsyta som med nuvarande teknik är cirka 40 m x 60
m. På det här området ska alla träd röjas bort och marken jämnas ut. Grundläggningstekniken
beror på den valda byggnadstekniken. I det här projektet granskas kraftverkstorn som är 142
meter höga och rotorns diameter är 116,5 meter. Det är fråga om vindkraftverkstypen P3000116, som tillverkas av den projektansvariga.
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Figur 8. Principskiss av det kraftverksalternativ som granskas i MKB (källa: PROKON)

Figur 9 åskådliggör proportionerna på de vindkraftverk som numera byggs i förhållande till omgivningen.
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Figur 9. Moderna vindkraftverks proportioner.

3.4.1

Alternativa typer av teknik att bygga fundament för vindkraftverk

Valet av fundamenttyp för vindkraftverken beror på markunderlaget på varje enskild plats där ett
vindkraftverk ska byggas. På basis av resultaten av de markundersökningar som senare ska göras kommer man att välja det lämpligaste och förmånligaste sättet att bygga fundament för varje
enskilt kraftverk. Fundament för vindkraftverk kan byggas bl.a. som stålbetongfundament som
vilar på marken, stålbetongfundament med massabyte, stålbetongfundament på pålar och bergsförankrat stålbetongfundament (figur 10).
Fundament som vilar på marken

Pålfundament

Fundament med massabyte

Bergsförankrat fundament

Figur 10. Olika typer av teknik att bygga fundament för vindkraftverk.

3.4.2

Byggnads- och servicevägar samt elstation

För skötseln av vindkraftverken behövs byggnads- och servicevägar. Längs servicevägarna
transporteras byggmaterial för vindkraftverken och maskiner som behövs för att resa dem. Efter
byggskedet används vägarna för både service- och övervakningsåtgärder vid kraftverken och för
de lokala markägarnas behov. Transporter för vindkraftsbyggen ställer särskilda krav också på
vägens bärförmåga. Servicevägarna kommer att ha grusyta och deras bredd är i genomsnitt
cirka 6 meter.
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Figur 11 visar proportionerna på servicevägarnas konstruktioner i vindkraftsparken.

Strukturella skikt
bärande skikt
stödskikt
filtertyg
TOTALT

Figur 11. Principskiss av servicevägarnas konstruktion.

Vindkraftsparken behöver också en elstation och en kraftledning så att vindkraftsområdet kan
anslutas till stamnätet.

Figur 12. Elstationen i Övermark.

Elöverföringen beskrivs närmare i kapitel 3.3.
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3.5

Projektets anknytning till andra projekt i närregionen
Vindkraftsparker som finns respektive planeras i närheten av Övermark-Rangsby i Närpes framgår av nedanstående karta (figur 13) (VTT:s vindkraftsstatistik, 28.6.2013). De projekt som finns
närmast projektområdet Björkliden-Hedet i Närpes är:
Närpes, Norrskogen. EPV Vindkraft Ab planerar bygga 28 vindkraftverk på området med en
total effekt på 56–140 MW, enhetseffekt 2–5 MW. Norrskogens vindkraftspark ligger söder
om delområdet Björkliden. MKB för Norrskogen är färdig, delgeneralplanen för vindkraftsparken har också godkänts av stadsfullmäktige 24.9.2012 (har inte vunnit laga kraft).
Närpes, Finnsätret. EPV Vindkraft Ab planerar bygga 4 vindkraftverk på området med en total
effekt på 12–20 MW, enhetseffekt 2–5 MW.
Korsnäs, Harrström. Smålands Miljöenergi Ab planerar bygga cirka 4 vindkraftverk på området. Miljöutredningar gjordes 2012, delgeneralplanen är i förslagsstadiet.
Korsnäs, Edsvik. Smålands Miljöenergi Ab planerar cirka 4 vindkraftverk på området. Miljöutredningar gjordes 2012, en delgeneralplan håller på att utarbetas.

Figur 13. Andra vindkraftsprojekt i närregionen.

3.6

Planeringssituation och tidsplan för att genomföra projektet
Den preliminära planeringen av projektet har inom PROKON Wind Energy Finland Oy pågått sedan år 2012. Den allmänna planeringen av projektet sker samtidigt som miljökonsekvensbedömningen och den fortsätter och preciseras efter bedömningsförfarandet. Behövliga planer och tillstånd för projektet har presenterats ovan. För att en stor vindkraftspark ska kunna byggas krävs
bl.a. planläggning av området samt bygglov.
Den preliminära tidsplanen för projektet är följande:
•

Planläggningsprocess år 2013–2014

•

MKB-process år 2013–2014

16

•

Teknisk planering år 2013–2014

•

Området byggs och de första vindkraftverken reses år 2015

•

Hela området förverkligas år 2016

Den projektansvariga har ingått avtal med sammanlagt 170 markägare på projektområdet Björkliden-Hedet.

3.7

Projektets förhållande till planer och program
Planer och program som rör miljöskyddet i anslutning till projektets mål och förverkligandet av
projektet är bland annat internationella och nationella avtal och bestämmelser beträffande klimat
och miljöskydd:

3.7.1

Klimat och förhindrande av klimatförändring

EU:s energistrategi
EU:s energistrategi (An Energy Policy for Europe) publicerades 10.1.2007. Målet för EU:s energistrategi är att trygga tillgången på konkurrenskraftig och ren energi för att svara mot behovet att
motverka klimatförändringen, den växande globala efterfrågan på energi och osäkerheten i framtida tillgång på energi.
För att dessa mål ska nås har ett handlingsprogram med tio punkter gjorts upp. I programmet
ingår bl.a. utveckling av EU:s interna energimarknad, tryggad energiförsörjning och åtagandet
att minska utsläppen av växthusgaser.
Den nationella energi- och klimatstrategin
I den nationella energi- och klimatstrategin år 2008 finns förslag till viktiga åtgärder för att man
ska kunna nå EU:s mål om att främja förnybar energi, effektivera energianvändningen och
minska utsläppen av växthusgaser. När det gäller vindkraft är målet att höja den installerade
totaleffekten från nuvarande 144 MW till cirka 2 000 MW fram till år 2020, varvid den årliga elproduktionen med vindkraft blir cirka 6 TWh. I den nationella uppdateringen av klimat- och energistrategin, som godkändes av statsrådet 20.3.2013, höjdes produktionsmålet för vindkraft fram
till år 2025 till cirka 9 TWh, vilket innebär cirka 1000 vindkraftverk i Finland.
3.7.2

Naturskydd

Nätverket Natura 2000
Statsrådet beslutade om Finlands förslag till nätverket Natura 2000 den 20.8.1998. Natura 2000
är ett EU-projekt med avsikt att trygga de naturtyper som anges i habitatdirektivet och livsmiljöerna för de arter som finns upptagna i direktivet. Genom nätverket Natura 2000 vill man värna
om naturens mångfald inom Europeiska Unionen och uppfylla de skyddsmål som anges i habitatoch fågeldirektivet.
Strategin för skydd av naturens mångfald och hållbart utnyttjande av naturen 2012–
2020
Statsrådet godkände strategin i december 2012. Strategins huvudmål är att stoppa utarmningen
av naturens mångfald. Strategins fem mål:
1) Bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden integreras i förvaltningen
och samhället.
2) Det direkta trycket på den biologiska mångfalden ska minskas och hållbart nyttjande av
den främjas.
3) Tillståndet för den biologiska mångfalden förbättras genom att ekosystemen, arterna och
den genetiska mångfalden tryggas.
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4) Nyttan av biologisk mångfald och ekosystemtjänster tryggas för alla.
Verkställandet av bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden förbättras genom deltagande planering och informationsförvaltning samt genom att verksamhetsförutsättningarna och förmågan utvecklas.
3.7.3

Områdesanvändning

De riksomfattande målen för områdesanvändningen
Statsrådet beslutade år 2000 om de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen 24 §. Målen reviderades genom statsrådets beslut år 2008.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av systemet för planering av
områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Målen för områdesanvändningen
är avsedda att bland annat bidra till att markanvändnings- och bygglagens mål samt målen för
planering av områdesanvändningen ska uppnås. De viktigaste av de här målen är god livsmiljö
och hållbar utveckling. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och ett fullföljande av målen ska främjas i landskapets planering, i kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet. I målen anges om vindkraften bland annat följande: I landskapsplaneringen ska anges vilka områden vid kusten och i fjällområdena som bäst lämpar sig
för utnyttjande av vindkraft. Vindkraftverken ska i första hand placeras koncentrerat till enheter
som omfattar flera kraftverk.
Österbottens landskapsöversikt 2040, Ny energi i Österbotten
I Österbottens landskapsöversikt 2040 dras riktlinjer upp för bl.a. ambitioner dvs. visioner för
utvecklingens riktning i Österbotten. I ambitionerna ingår bl.a. profilering som föregångare inom
energikunnande och spetsområde för produktion och användning av förnybara energiformer.
Energikunnandet är speciellt inriktat på decentraliserade energisystem som utnyttjar förnybara
energikällor. Målen enligt landskapsöversikten omfattar också ökad energisjälvförsörjning i landskapet.
Österbottens landskapsplan 21.12.2010 samt Etapplan 2
I Österbottens landskapsplan, som är fastställd, anges tre områden för vindkraftverk: Korsnäs,
Sideby och Bergö. I Österbotten pågår just nu arbetet med etapplan 2, som ska uppdatera vindkraftsområdena i helhetslandskapsplanen. Planutkastet för etapplan 2 var offentligt framlagt
16.1–17.2.2012 och planförslaget 11.3–9.4.2013. Vindkraftsområdet Hedet-Björkliden finns med
bland de vindkraftsområden som ingår i etapplan 2.
Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten 2010
Projektområdet Hedet-Björkliden finns med i utredningen ”Förnybara energiformer och deras
placering i Österbotten”, som Österbottens förbund har låtit göra. Projektområdet ingår i det
vidsträckta vindkraftsområdet Norrskogen-Hedet. Vindkraftsområdena är klassificerade i tre klasser i utredningen. A är ett område som i första hand rekommenderas, området lämpar sig väl
som vindkraftsområde i landskapsplanen. B är ett område som rekommenderas i andra hand,
området lämpar sig med förbehåll som vindkraftsområde i landskapsplanen och C är ett område
som inte utan tilläggsutredningar rekommenderas som vindkraftsområde i landskapsplanen.
I utredningen Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten ligger området HedetBjörkliden på det vidsträckta området Norrskogen-Hedet och är klassificerat som klass A/C. Med
den här beteckningen anvisas områden som med ändringar av avgränsningen lämpar sig väl som
vindkraftsområde i landskapsplanen (område som i första hand rekommenderas). För området
Norrskogen-Hedet rekommenderas en avgränsning i den norra och södra delen så att de konsekvenser som mest påverkar bosättningen och naturen kan förhindras. Det område som i första
hand rekommenderas finns i den mellersta delen. Områdets södra och norra delar rekommenderas inte för landskapsplanen utan tilläggsutredningar.
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3.7.4

Riktvärden för buller

Riktvärden för buller
Statsrådet har beslutat om riktvärden för bullernivån (993/1992) för att förhindra bullerolägenheter och trygga trivseln i omgivningen. Riktvärdena tillämpas vid planering av markanvändning
och byggverksamhet, vid trafikplanering som rör olika trafikformer samt vid tillståndsförfarandet
för byggverksamhet.
Beslut om riktvärden för bullernivån gavs med stöd av bullerbekämpningslagen (382/1987). Beslutet om riktvärden förblev i kraft, fastän bullerbekämpningslagen upphävdes då miljöskyddslagen (86/2000) trädde i kraft år 2000. Praxis för tillämpning av beslutet om riktvärden har senare
utvidgats till tillstånds- och tillsynsfrågor enligt miljöskyddslagen och även marktäktslagen
(555/1981).
Vid planering av vindkraftsutbyggnad rekommenderas att planeringsriktvärdena i Miljöministeriets guide, som publicerades år 2012, ska beaktas.

4.

FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING OCH
DELTAGANDE

4.1

Bedömningens syfte och mål
Syftet med lagen om miljökonsekvensbedömning (”MKB-lagen” 468/1994) är att främja bedömning av miljökonsekvenserna och enhetligt beaktande av dem i planeringen och beslutsfattandet.
Målet är förutom att främja miljökonsekvensbedömningen och att miljökonsekvenser beaktas
redan i planeringsskedet också att öka invånarnas tillgång till information och möjligheter att
delta i projektplaneringen. MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, en plan eller ett
beslut om att något projekt ska genomföras, utan det är ett sätt att ta fram information för beslutsfattandet.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning omfattar inte beslutsfattande eller tillståndsförfarande, vilket innebär att inga beslut om att genomföra projektet fattas medan bedömningen pågår. Resultaten från förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och kontaktmyndighetens utlåtande beaktas i den fortsatta planeringen av projektet och då en generalplan utarbetas. Myndigheten får inte bevilja tillstånd för att genomföra ett projekt eller fatta andra därmed jämförbara
beslut förrän bedömningen är avslutad.

4.2

Behov av bedömning
För att förverkliga en vindkraftspark har det sedan 1.6.2012 krävts ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen alltid då projektet omfattar minst 10 vindkraftverk eller då
kraftverkens totala effekt överstiger 30 MW. PROKON Wind Energy Finland Oy:s vindkraftsprojekt
i Hedet-Björkliden består av högst 28 vindkraftverk, så projektet motsvarar det som anges i projektförteckningen i MKB-förordningen.

4.3

Bedömningsförfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden:
Uppgörande av bedömningsprogram: I det här skedet utarbetas en plan för hur bedömningen ska genomföras. En beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd utarbetas, alternativ
görs upp, mål för planeringen uppställs och en plan utarbetas för behövliga miljöutredningar
samt en plan för hur deltagande och informering ska ordnas
Uppgörande av konsekvensbeskrivning: Konsekvenserna utreds utgående från bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om det. Under det här skedet precise-
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ras uppgifterna om miljön och planalternativen, alternativen bedöms och jämförs och förslag
till uppföljning av konsekvenserna utarbetas.
4.4

MKB-förfarandets parter
Projektansvarig
Den projektansvariga är verksamhetsutövaren, som ansvarar för projektförberedelserna och genomförandet. Den projektansvariga måste vara medveten om miljökonsekvenserna av sitt projekt. I bedömningsförfarandet utarbetar den projektansvariga ett bedömningsprogram och utreder projektets miljökonsekvenser. Projektansvarig i vindkraftsprojektet Hedet-Björkliden i Närpes
är PROKON Wind Energy Finland Oy. För uppgörande av MKB anlitar den projektansvariga Ramboll Finland Oy som konsult.
Kontaktmyndighet
Kontaktmyndigheten ser till att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning ordnas för projektet. Kontaktmyndighetens uppgifter anges i MKB-lagen och -förordningen. Till kontaktmyndighetens uppgifter hör bl.a. att lägga fram MKB-programmet och -beskrivningen, ordna offentligt
hörande, ta emot utlåtanden och åsikter samt att ge utlåtande om bedömningsprogrammet och
konsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndighet i det här projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
Andra myndigheter
Andra myndigheter som deltar i miljökonsekvensbedömningen av vindkraftsparken är bl.a. Närpes stad, Österbottens förbund och Museiverket.

4.5

Medborgarnas deltagande
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de medborgare delta, vilkas förhållanden
och intressen såsom boende, arbete, möjligheter att röra sig på området, fritidssysselsättningar
eller andra levnadsförhållanden kan påverkas, om projektet genomförs.
Medborgarna kan enligt lagen:
framföra sina synpunkter om behovet att utreda konsekvenserna av projektet, då det meddelas om att bedömningsprogrammet för projektet är anhängigt
framföra sina åsikter om konsekvensbeskrivningens innehåll, t.ex. de gjorda utredningarnas
tillräcklighet, i samband med att konsekvensbeskrivningen tillkännages.
Människornas mål och åsikter är viktiga, och syftet med bedömningsförfarandet är att beakta
dessa åsikter. Mål som sinsemellan är motstridiga kan då lyftas fram i planeringen så att alla
åsikter kan beaktas då beslut fattas.
I anslutning till projektet ordnas två informationsmöten för allmänheten, det första i programskedet och det andra i beskrivningsskedet. Alla som är intresserade är välkomna till mötena för
allmänheten. Annons om mötena för allmänheten publiceras i områdets huvudtidning.

4.6

Planeringsgrupp
Planeringsgruppen svarar för det praktiska då miljökonsekvensbedömningen verkställs såsom
insamling av utgångsinformation, dokumentering och informering. I planeringsgruppen ingår den
projektansvariga PROKON Wind Energy Finland Oy och MKB-konsulten Ramboll Finland Oy.

4.7

Uppföljningsgrupp
För MKB-förfarandet har det tillsatts en uppföljningsgrupp som ska främja informationsgången
och informationsutbytet samt delta tillsammans med den projektansvariga, myndigheterna och
olika intressentgrupper. Avsikten med uppföljningsgruppen är att säkerställa att bedömningen är
adekvat och av hög kvalitet. Till uppföljningsgruppen för MKB:n för vindkraftsparken HedetBjörkliden i Närpes har representanter för följande intressenter kallats:
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Österbottens förbund
Närpes stad
Miljösektionen vid Västkustens tillsynsnämnd
Fingrid Oyj
Finlands naturskyddsförbund, Österbottens distrikt
Den ornitologiska föreningen Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry
Sydbottens Natur och Miljö
Kustens Skogscentral
Österbottens museum
Övermark byaråd
Yttermark ungdomsförening
Rangsby ungdomsförening
Övermark ungdomsförening
Närpesnejdens jaktvårdsförening
Yttermark jaktförening
Rangsby jaktförening
Övermark jaktklubb
Rangsby byaråd
4.8

Möten för allmänheten och informering
Utöver arbetet i planerings- och uppföljningsgrupperna vill man i samband med miljökonsekvensbedömningen också nå influensområdets invånare, markägare och andra intressegrupper.
Under förfarandets gång ordnas möten för allmänheten med avsikt att kartlägga de konkreta
konsekvenser som lokalbefolkningen och de som använder området vill få beaktade i bedömningen och det kommande beslutsfattandet. Det första informationsmötet för allmänheten hålls i
MKB-programskedet. Kontaktmyndigheten kungör och framlägger bedömningsprogrammet till
påseende. Med en kungörelse sammankallas ett möte för allmänheten. Det andra informationsmötet för allmänheten ordnas i konsekvensbeskrivningsskedet.
Bedömningsprogrammet och beskrivningen, kungörelserna och kontaktmyndighetens utlåtanden
kommer att finnas på kontaktmyndighetens webbplats www.ely-keskus.fi > svenska > Södra
Österbotten > Kungörelser från ansvarsområdet Miljö och naturresurser.

4.9

Tidsplan för MKB-förfarandet
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av vindkraftsparken Hedet-Björkliden i Närpes startar
då detta bedömningsprogram lämnas in till kontaktmyndigheten. Nedan ges en uppskattning av
tidsplanen för MKB-förfarandet:
-

MKB-program oktober 2013
Kontaktmyndighetens utlåtande december 2013
MKB-beskrivning april 2014
Informationsmöten för allmänheten (2 st) i samband med MKB-programmet och MKBbeskrivningen.

Kontaktmyndigheten kungör bedömningsprogrammet och framlägger det offentligt samt begär
behövliga utlåtanden och bereder möjlighet att framföra åsikter. I kungörelsen anges tidsfristen
för inlämning av utlåtanden och åsikter.
Kontaktmyndigheten ger sitt eget utlåtande om bedömningsprogrammet inom en månad efter att
tidsfristen för inlämning av utlåtanden och åsikter löpt ut.

21

Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen och dess tillräcklighet. Utlåtandet ska ges till den projektansvariga inom två månader efter det att fristen för inlämning av
utlåtanden och åsikter har löpt ut. I utlåtandet ges en sammanfattning av andra utlåtanden och
åsikter. Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande samt andra
utlåtanden och åsikter till den projektansvariga. Utlåtandet ges samtidigt för kännedom till de
myndigheter som behandlar projektet, kommunerna inom projektets influensområde samt vid
behov till ifrågavarande landskapsförbund och andra berörda myndigheter.
4.10 Beaktande av MKB i planering och beslutsfattande
De frågor som klargjorts i miljökonsekvensbedömningen ger information för den mera detaljerade planeringen av projektet samt för projektets delgeneralplanering och beslutsfattande om
projektet. I alla beslut om tillstånd eller annat som behövs för att projektet ska kunna genomföras måste man enligt lagen om miljökonsekvensbedömning 13 § påvisa hur miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den har beaktats.

5.

PROJEKTOMRÅDETS NUVARANDE TILLSTÅND
Nedan beskrivs i allmänna drag miljöns nuvarande tillstånd på projektområdet, planerad markanvändning och skyddsobjekt. En noggrannare utredning görs för konsekvensbedömningen och
publiceras i konsekvensbeskrivningen. Den här allmänna beskrivningen ska styra konsekvensbedömningen så att viktiga aspekter undersöks.

5.1

Samhällsstruktur och markanvändning

5.1.1

Läge och nuvarande markanvändning

Projektområdet ligger cirka 18 kilometer norr om Närpes centrum, på ett skogbevuxet åsområde
mellan Övermark och Rangsby. Bottniska vikens kust ligger som närmast cirka fyra kilometer
väster om projektområdets kant. Projektområdet består av två separata delområden. Det västra
området kallas Björkliden och det östra Hedet. Björkliden har en areal på cirka 5,3 km2 och Hedet
9,8 km2. Projektområdets miljö består av obebyggd ekonomiskog och mossmarker. Den främsta
markanvändningsformer på området är jord- och skogsbruk samt växthusodling. På området
finns tre marktäktsplatser som motsvarar det som anges i marktäktslagen: Sand- och grustäktsplatserna vid Högbacken och Torget på delområdet Hedet samt ett bergsbrott söder om Brännbacken på delområdet Björkliden.

Figur 14 och 15. Marktäktsområden vid Torget (vänster) och söder om Brännbacken (höger). © Ville YliTeevahainen.
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5.1.2

Bosättning, fritidsbosättning och användning av området för rekreation

På projektområdet finns ingen fast bosättning och ingen fritidsbosättning. Bosättningen i närheten av projektområdet är koncentrerad till Övermark i Närpes ådal i öster och till Rangsby intill
åkerområdena i väster. Småskalig bosättning finns dessutom bl.a. söder om projektområdet i
Ängsby samt norr och nordväst om området i Ömossa och Pettersborg. Inom mindre än en kilometers avstånd från de planerade kraftverken finns en bostadsbyggnad (avstånd 940 m). Dessutom finns en fritidsbostad inom mindre än en kilometers avstånd från de planerade kraftverken
(avstånd 800 m). I närheten av projektområdet finns byarna Ängsby, Ömossa, Övermark och
Rangsby. Inom två kilometers radie från projektområdet finns 180 bostadsbyggnader och 8 fritidsbostäder.

Figur 16. Läget för bostadsbyggnader (röd kvadrat) och fritidsbyggnader (grön kvadrat) på planeringsområdet och i dess närhet (buffert 2 kilometer).

Projektområdet används för rekreation och friluftsliv såsom bär- och svampplockning, jakt och
andra sysselsättningar i naturen. Naturfotografering förekommer bl.a. i den odikade norra delen
av Starrmossen, där det finns en koja som man kan gömma sig i vid naturfotografering. På projektområdet finns inga frilufts- eller utflyktsleder som upprätthålls av staten eller kommunerna.
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Figur 17. Övermark centrum vid förbindelseväg 6760. © Ville Yli-Teevahainen.

Figur 18. Koja som används som gömsle vid fotografering i norra delen av Starrmossen. © Ville YliTeevahainen.
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5.1.3

Trafik

Projektområdet ligger intill goda trafikförbindelser. Cirka fem kilometer öster om projektområdet
finns riksväg 8, där den genomsnittliga trafiken mellan Pörtom och Övermark år 2012 var 2414
fordon/dygn, varav den tunga trafikens andel utgjorde 342 fordon/dygn (Trafikverket 2013).
Genom det östra delområdet Hedet löper den asfalterade Korsnäsvägen (förbindelseväg 6750),
som börjar från Övermark centrum och går via Bodbacka och Taklax till Edsvik. Vid södra kanten
av projektområdena går den grusbelagda Rangsbyvägen (förbindelseväg 6765), som börjar i
Övermark och slutar i Rangsby. Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på Korsnäsvägen är
cirka 115 fordon/dygn (Trafikverket 2013). Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på Rangsbyvägen är cirka 148 fordon/dygn (Trafikverket 2013). Utöver förbindelsevägarna finns det rikligt
med privata skogsbilvägar på projektområdet, vilket innebär att behovet att bygga helt nya
vägar för transport av vindkraftskomponenter troligen kommer att vara litet. Genom att förbättra
de nuvarande vägförbindelserna, öka deras bärighet och räta ut de tväraste kurvorna kan förbindelserna till de kommande kraftverken i stort sett ordnas.

Figur 19. Karta över trafikmängder (fordon/dygn) i projektområdets omgivning (Trafikverket 2013).

Enligt rapporten Österbottens vindkraft och specialtransporter (Ramboll 2012) finns det flera
olika alternativ hur transporterna av vindkraftskomponenter till projektområdet kan ordnas. Ett
alternativ är att specialtransporterna kör från riksväg 8 till projektområdet via förbindelsevägarna
6772, 6760 och 6765. Ett annat alternativ är att leda transporterna längs riksväg 8 till Pörtom
och sedan via förbindelsevägarna 6760 och 6765 till projektområdet. I det här alternativet kan
man undvika att behöva köra över bron över Närpes å på förbindelseväg 6772, eftersom det är
osäkert om bron håller för transporterna av speciellt de största maskinhusen. Ett alternativ är att
leda transporterna till projektområdet från väster via regionväg 673 och förbindelseväg 6765
genom Rangsby. Ruttalternativen för specialtransporterna och närmare uppgifter om dem preciseras då projektplaneringen hinner längre.
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Figur 20. Vägnummerkarta över projektområdet (Trafikverket 2013).

Figur 21 och 22. Förbindelseväg 6765 (Rangsbyvägen) vid Ängsby (vänster) och Korsnäsvägen 6750 till
höger. © Ville Yli-Teevahainen.

Vasa flygfält ligger cirka 50 kilometer nordost om vindkraftsområdet. Kauhajoki flygfält ligger
cirka 55 kilometer sydost om vindkraftsområdet. Seinäjoki flygfält ligger cirka 75 kilometer öster
om vindkraftsområdet.
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Figur 23. Höjdbegränsningar för konstruktioner till följd av flygtrafiken (Källa: FINAVIA och PROKON)

5.1.4

Markområdenas ägare

Jordägandet på projektområdet är splittrat och största delen av fastigheterna ägs av privatpersoner. Fastigheterna är mycket smala och långa. Den projektansvariga har ingått arrendeavtal med
markägarna om vindkraftverkens preliminära platser för alla kraftverk.
En karta över fastighetsindelningen på projektområdet framgår av figur 24.
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Figur 24. Projektområdets fastighetsindelning.

5.1.5
5.1.5.1

Planer och planläggningssituation
Landskapsplaner

Österbottens landskapsplan
Närpes hör till Österbottens förbunds område. Österbottens förbunds landskapsfullmäktige godkände Österbottens landskapsplan 29.9.2008 och Miljöministeriet fastställde Österbottens landskapsplan 21.12.2010 (figur 25).
I Österbottens landskapsplan har inga områdesreserveringar gjorts på planområdet. Genom delområdet Hedet finns en cykelled utmärkt längs Korsnäsvägen och delområdet Björkliden gränsar
i söder till Rangsbyvägen, som är utmärkt som förbindelseväg (yt) i landskapsplanen. Öster om
projektområdet har Närpes ådal märkts ut med beteckningen för utveckling av ådalar (mk-2).
Med den här beteckningen anvisas områden för landsbygdsbosättning i ådalar, där man utvecklar
bosättning, näringsverksamhet och rekreationsmöjligheter som speciellt är baserade på jordbruk
och andra landsbygdsnäringar, natur- och kulturmiljön samt landskapet. I planeringen av områdesanvändningen i Närpes ådal bör man främja en förbättring av vattenkvaliteten och mångsidig
användning av området samt bevarande av de värden som hänför sig till kulturlandskapet. Närpes ådal har också beteckningen område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism
och rekreation (mv-3). I planbeskrivningen anges för beteckningen mv-3 (Närpes ådal) att bl.a.
följande särdrag ska beaktas vid planering av området för turism: Rekreationsmöjligheter vid
Närpes å, slättlandskapet vid ån och dess tystnad samt bosättningen som ett band längs vägen
Pörtom–Övermark. Närpes ådal är också anvisad som ett värdefullt område av riksintresse med
tanke på vårdandet av kulturmiljön eller landskapet. Vid planering, byggande och användning av
sådana områden ska bevarande av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas.
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Byarna Töjby, Rangsby och Norrnäs väster om projektområdet är i landskapsplanen anvisade
som byar med fungerande verksamhetsgrund och områdesstruktur (at). Deras betydelse ökas av
deras läge, avstånd från andra centrum eller attraktiv miljö. Övermark bycentrum öster om projektområdet är på motsvarande sätt anvisat som sekundärcentrum för centrumfunktioner (ca).
Nordost och norr om projektområdet finns två områden som är anvisade med beteckningen naturskyddsområde. Risnäsmossen, som ligger närmast, är i landskapsplanen anvisad som naturskyddsområde som inrättats eller ska inrättas enligt myrskyddsprogrammet (SL-2) och något
längre norrut finns Hinjärvträsket, som är anvisat som naturskyddsområde som har inrättats eller
ska inrättas enligt programmet för skydd av fågelvatten. Båda områdena hör till nätverket Natura
2000. På naturskyddsområdena finns gällande bygginskränkning enligt MBL 33 §.

Figur 25. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (projektområdet är utmärkt med blått). Fastställd av
Miljöministeriet 21.12.2010.

Österbottens förbund har börjat utarbeta etapplan 2, som behandlar förnybara energiformer och
deras placering i Österbotten. Ett planutkast (figur 26) var framlagt 16.1–17.2.2012. Planförslaget var offentligt framlagt 11.3–9.4.2013. För planen färdigställdes i september 2010 en utredning om Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten. Den utgör utgångspunkt för
etapplan 2. Planeringsområdet ligger på tv-område enligt planutkastet.

29

Figur 26. Utdrag ur förslaget till Österbottens 2:a etapplandskapsplan 18.2.2013 (projektområdet är
utmärkt med blått).

5.1.6

Generalplan

På projektområdet finns ingen gällande generalplan.
Närmaste fastställda delgeneralplaner finns i Övermark strax sydost om projektområdet
(23.6.1993), delgeneralplanen för Norrnäs by (7.5.1993) sydväst om projektområdet samt i Yttermark söder om projektområdet (10.6.1988, kompletterad 26.1.1990). På strandområdena
gäller Närpes strandgeneralplan som har rättsverkan (fastställd 16.2.2000).
Delgeneralplan för Övermark
Delgeneralplanen för Övermark godkändes av stadsfullmäktige 23.6.1993 § 93. Det är fråga om
en generalplan av första graden utan rättsverkningar. I planen har följande beteckningar för områdesreserveringar anvisats: småhusdominerat bostadsområde (AP), småhusdominerat bostadsområde (AP-1), småhusdominerat bostadsområde, reservområde (APres), område för centrumfunktioner (C), område för offentlig service och förvaltning (PY), område för privat service och
förvaltning (PK), industri- och lagerområde (T), industriområde där miljön ställer särskilda krav
på verksamhetens art (TY), rekreationsområde (V), område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU), område för samhällsteknisk försörjning (ET), område för begravningsplats (EH),
jord- och skogsbruksdominerat område (M), jordbruksområde (MT), jordbruksområde (MT-1),
området är avsett för växthusbyggnader samt byggnader och anordningar för annan utbildnings-,
forsknings- och förädlingsverksamhet, jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt behov av att styra friluftslivet (MU). Dessutom har det anvisats ett område där miljön ska bevaras,
ett byggnads- eller kulturhistoriskt värdefullt objekt, riksväg eller stamväg, regionväg eller
matarväg, förbindelseväg samt gång- och cykelväg.
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Figur 27. Utdrag ur delgeneralplanen för Övermark (projektområdets avgränsning har skissats med blå
streckad linje i vänstra kanten av bilden).

Delgeneralplan för Yttermark centrum
Delgeneralplanen för Yttermark centrum godkändes av kommunfullmäktige 10.6.1988 och kompletteringen 26.1.1990. Det är fråga om en generalplan av första graden utan rättsverkningar. I
planen har följande beteckningar för områdesreserveringar anvisats: områden för små bostadshus (AP-1, AP-2), område reserverat främst för kreaturslösa jordbrukslägenheters driftscentra
(högt fem djur) (AM-1), område reserverat för driftscentra för jordbrukslägenheter med kreatursdrift (mer än fem djur) (AM-2), område för allmänna byggnader (Y), område för affärs- och
kontorsbyggnader (K), industriområde där omgivningen ställer särskilda krav på verksamheten
(TY), grönområde (VP), område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU), område för allmän
parkering (LP), pälsfarmsområde (EM), jordbruksområde (MT) och vattenområde (W). Dessutom
har en regional väg, en förbindelseväg och en led för gång- och cykeltrafik samt ett skyddsobjekt
anvisats: en byggnadshistoriskt värdefull byggnad eller ett kulturhistoriskt värdefullt objekt vars
skötsel speciellt måste ombesörjas.
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Figur 28. Utdrag ur delgeneralplanen för Yttermark.

Delgeneralplan för Norrnäs
Delgeneralplanen för Norrnäs godkändes av stadsstyrelsen 7.5.1993. Det är fråga om en generalplan av första graden utan rättsverkningar. I planen har följande beteckningar för områdesreserveringar anvisats: småhusdominerat bostadsområde (AP), område för jordbrukslägenheters
driftscentra (AM), område för offentlig service och förvaltning (PY), område för service och förvaltning (PK), industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY), pälsfarmsområde (E-1), jord- och skogsbruksdominerat område (M), jordbruksområde (MT), jordoch skogsbruksdominerat område med särskilt behov av att styra friluftslivet eller särskilda miljövärden (MU), område för närrekreation (VL) ja vattenområde (W). Dessutom har en regional
väg, en förbindelseväg och en led för gång- och cykeltrafik samt ett skyddsobjekt anvisats: en
byggnadshistoriskt värdefull byggnad eller ett kulturhistoriskt värdefullt objekt vars skötsel speciellt måste ombesörjas.
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Figur 29. Utdrag ur delgeneralplanen för Norrnäs.

Närpes strandgeneralplan
Närpes strandgeneralplan fastställdes 16.2.2000, ändring 20.8.2007. I planen har bl.a. följande
beteckningar för områdesreserveringar angetts: område dominerat av fristående småhus (AO),
byområde (AT), område för fritidsbostäder (RA), småbåtshamn/småbåtsplats (LV), jord- och
skogsbruksdominerade områden (M-1, M-2, M-3), jord- och skogsbruksdominerat område med
särskilt behov av att styra friluftslivet (MU), område för service och förvaltning (P), naturskyddsområden (SL-1, SL-2), rekreationsområde (V), frilufts- och strövområde (VR) och vattenområde
(W).

