MKB-KUNGÖRELSE
Västra Finlands miljöcentral är kontaktmyndighet i förfarandet med miljökonsekvensbedömning (MKB) i
anslutning till havsvindparken i havsområdet utanför Kristinestad och Närpes. Västra Finlands miljöcentral meddelar härmed att projektet är anhängigt. Projektet planeras i havsområdet utanför Kristinestad och
delvis utanför Närpes på mindre än 10 kilometers avstånd från kusten, i 3-10 m djupa havsområden. Till
projektets omedelbara verkningsområde hör 3 kommuner; städerna Kristinestad, Närpes och Kaskö. Som en
del av projektets beredning har ett bedömningsprogram enligt lagen om ändring av lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning (458/2006) utarbetats. Programmet är en plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska utföras.
I bedömningsprogrammet granskas som projektets alternativ ett nollalternativ, noll+ alternativ och tre helheter som har bildats av placeringsområdena i det ca 100 hektar stora utredningsområdet, av vilket egentliga
placeringsområden skulle täcka 42 ha. Enligt de preliminära projektplanerna skulle vindkraftsparken omfatta
ca 80 vindkraftsenheter med en enhetseffekt på ca 3-5 megawatt (MW), dvs. totalt högst ca 240-400 MW.
- Alternativ 0; projektet genomförs inte. Den elmängd som vindparken skulle producera produceras någon
annanstans med något annat produktionssätt.
- Alternativ 0+; fyra vindkraftverk byggs på Björnöns strandområde.
- Alternativ 1; områdena A och B byggs (området utanför kraftverket på Björnö, Gåsgrund, NybådanLödgrund) - Alternativ 2; alternativ 1 och dessutom område C byggs (Norra Storbådan-MedelgrundStorbådan)
- Alternativ 3; alternativ 2 och dessutom område D byggs (från Sandskär norrut).
DEN PROJEKTANSVARIGE
PVO-Innopower Oy (Pohjolan Voima), Tölögatan 4, PB 40, 00101 HELSINGFORS.
KUNGÖRELSEN OCH BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR OFFICIELLT FRAMLAGT TILL
PÅSEENDE
26.6.2008-22.8.2008 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i följande städer:
Kristinestad, Rådhusgatan 1, 64101 KRISTINESTAD
Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES
Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 KASKÖ
De kommunala ämbetsverken är stängda i Kristinestad och Kaskö 7.7-1.8.2008 och i Närpes 7.7-19.7.2008.
Kungörelsen och programmet läggs under denna tid fram till påseende på Rådhuset i Kristinestad, huvudbiblioteken i Närpes (biblioteket även i stadshuset Kyrkvägen 2) och Kaskö (Hamngatan 18).
Kungörelsen och bedömningsprogrammet tillställs också i övrigt kommunernas huvudbibliotek som
lägger fram handlingarna för allmänheten under tiden 26.6.2008-22.8.2008
Kristinestads huvudbibliotek, Salutorget 1
Närpes stads huvudbibliotek, Kyrkvägen 2
Kaskö huvudbibliotek, Hammngatan 18
Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals webbsidor
www.miljo.fi/lsu > Miljövård > Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB. Bedömningsprogrammet läggs
också ut på den projektansvarige PVO-Innopower Oy:s (Pohjolan Voima)webbsidor
http://www.pohjolanvoima.fi
MER INFORMATION
Om projektet och bedömningsprogrammet
PVO-Innopower Oy (Pohjolan Voima), verkställande direktör Lauri Luopajärvi, tfn 050 386 2610,
fornamn.efternamn@pvo.fi

Den projektansvariges MKB-konsult Ramboll Oy, Matti Kautto, tfn 0400 493 709, Antti Lepola, tfn 040 588
7557, Minna Miettinen, tfn 040 748 4020, Dennis Söderholm, tfn 040 486 5330
fornamn.efternamn@ramboll.fi
Om MKB-förfarandet
Västra Finlands miljöcentral, Vasa, Riitta Kankaanpää-Waltermann, tfn 020- 490 5206,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi [riitta kankaanpaa-waltermann]
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast xx.8.2008 till adress: Västra Finlands miljöcentral, Skolhusgatan 19, PB 262, 65101
VASA eller per e-post till adress: kirjaamo.lsu@ymparisto.fi
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Västra Finlands miljöcentrals utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende inom en månad
efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt under en månads tid
på samma platser som bedömningsprogrammet. Utlåtandet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals
ovan nämnda webbsidor.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN
För allmänheten öppna möten om bedömningsprogrammet ordnas under bedömningsförfarandets förlopp.
Evenemanget under programskedet hölls 19.5.2008. Evenemanget under beskrivningsskedet hålls sannolikt i
slutet av året. Meddelande om detta senare.
Vasa 25.6.2008
VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL

