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Syftet med detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKBförfarande) har varit att utreda miljökonsekvenserna av den
vindkraftpark
som
planeras
i
Böle
i
Närpes.
Denna
miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats utifrån det MKB-program
som var till påseende 8.12.2014-19.1.2015 samt utifrån utlåtanden
och åsikter om MKB-programmet. I MKB-beskrivningen presenteras
uppgifter om projektet samt en enhetlig bedömning av projektets
miljökonsekvenser som ett resultat av bedömningsförfarandet. MKBbeskrivningen har utarbetats av FCG Design och planering Ab på
uppdrag av VindIn Ab Oy. I FCG:s arbetsgrupp deltog:



Branschdirektör, AFD Jakob Kjellman
Projektchef, DI Heini Passoja

I samband med MKB-förfarandet utfördes utredningar, varav följande
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Landskap och kulturmiljö, samhällsstruktur:

Riikka Ger, FCG Design och planering Ab
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Heini Passoja, FCG Design och planering Ab

Marjo Pihlaja, FCG Design och planering Ab

Tuomo Pihlaja, FCG Design och planering Ab

Tiina Mäkelä, FCG Design och planering Ab

Paavo Sallinen, FCG Design och planering Ab

Thomas Lilley, Turun yliopisto

Jenni Prokkola, Turun yliopisto
Harry Lillandt


Turo Tuomikoski
Trafik och kommunikationsutredningar:
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Använda förkortningar och termer:
dB, decibel

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

dB(A)

Decibel, dB, används som mätetal för buller. Avägning tillämpas för normala frekvenser och
ljudstyrkor och skrivs med mätvärdet dB (A).

CO2

koldioxid

NOx

kväveoxid

SO2

svaveldioxid

EU

Europeiska unionen

ton/GWh

ton koldioxid per producerad gigawattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

GWh

gigawattimme

km

kilometer

kV

kilovolt

m

meter

m ö.h.

meter över havet

MW

megawatt

MWh

megawattimme

t

ton

ha

hektar

h/a

timmar / år

m/s

meter / sekund

v

hastighet

RD

rotordiameter

HH

tornens höjd

UHEX

databas för hotade arter

VTT

Statens tekniska forskningscentral

TUKES

Säkerhets- och kemikalieverket

Trafi

Trafiksäkerhetsverket

Miljötillstånd

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

MKB

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

MKB-program

Den projektansvariges plan över 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 Mörtmark. Projektområdets areal är cirka 2100 hektar
och det består till största delarna av skogbevuxen mark samt skogbevuxen myrmark. Enligt preliminära uppskattningar är
vindförhållandena i området gynnsamma.
VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal för
området med markägarna.
Bakgrunden till vindkraftparksprojektet är
de klimatpolitiska mål som Finland har
förbundit sig till genom internationella
avtal och som medlem av EU. En
mångsidig energiproduktion har också lyfts
fram
som
en
central
prioritet
i
Österbottens landskapsprogram för åren
2011–2014.
Förfarande
dömning

vid

miljökonsekvensbe-

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) är att
främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Dessutom är
syftet att öka medborgarnas tillgång till
information samt deras möjligheter att
delta i och påverka projektplaneringen.
MKB-förfarandet är inte ett tillstånds- eller
beslutsförfarande.
MKB-förfarandet består av två skeden. I
det första skedet görs ett program för
miljökonsekvensbedömning. I det andra
skedet genomförs den egentliga miljökonsekvensbedömningen, vars resultat sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning.
MKB-programmet för Böle vindkraftpark
lämnades till kontaktmyndigheten i november 2014 och detta dokument är projektets MKB-beskrivning.
FCG Planering och design Ab
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MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om beskrivningen fogas
till de tillståndsansökningar och planer som
projektet förutsätter. I beslutet om tillstånd redogör tillståndsmyndigheten för
hur MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande över den har beaktats.
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes
på hösten 2014 vid sidan av den
preliminära tekniska planeringen och
utredningar.
Kontaktmyndigheten
lade
fram MKB-programmet till påseende vid
årsskiftet 2014-2015.
MKB-beskrivningen,
som
innehåller
resultaten av bedömningsarbetet, läggs
fram till påseende i maj 2015 för två
månader framåt. Bedömningsförfarandet
avslutas
med
kontaktmyndighetens
utlåtande på hösten 2015. Enligt den
preliminära
tidsplanen
för
projektet
genomförs den förberedande planeringen,
MKB-förfarandet och planläggningen av
projektområdet huvudsakligen under åren
2014 och 2015.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för
vindkraftparken sökas år 2016, efter att
MKB-förfarandet och planläggningsförfarandet har avslutats. Om tillstånden för
vindkraftparken beviljas enligt tidsplanen,
kan byggandet inledas år 2016 och avslutas år 2018.
Teknisk beskrivning av projektet
Beroende på projektalternativ kommer
vindkraftparken att bestå av 23-27
kraftverk vars enhetseffekt är cirka 3,5
MW per kraftverk. Vindkraftparken består
av vindkraftverk inklusive fundament,
jordkablar som förbinder vindkraftverken
med varandra, en elstation samt vägar
mellan
vindkraftverken.
Varje
vindkraftverk består av ett torn som
monteras på fundamentet, en trebladig
rotor och ett maskinhus. Vindkraftverkens
totala höjd kommer att vara cirka 205 m.
Kring
varje
vindkraftverk
måste
trädbeståndet röjas på ett cirka en hektar
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stort område för att ge utrymme åt byggoch installationsarbeten.

ALT 2

Inom vindkraftparken byggs en 110 kV
elstation,
där
den
effekt
som
vindkraftverken producerar transformeras
till en överföringsspänning på 110 kV. Från
vindkraftparkens elstation överförs elen till
det nationella stamnätet eller regionätet på
110-400 kV. Elöverföringen sker antingen
med jordkablar eller med luftledningar.
Preliminärt planeras enbart jordkablar för
elöverföring från denna vindkraftpark. Den
externa elöverföringen planeras löpa via
Pjelax vindkraftpark, vars planutkast har
varit till påseende under våren 2015. Från
Pjelax vindkraftpark planeras anslutningen
ske via Pjelax elstation eller KD-stationen i
Kristinestad.

XIV

En vindkraftpark med 23
kraftverk i Böle
I
alternativ
2
består
vindkraftparken
av
23 vindkraftverk.
Kraftverkets totala höjd är
cirka 205 meter.

Alternativ som har bedömts i MKBförfarandet
I MKB-förfarandet har man bedömt
konsekvenserna av två olika alternativ för
vindkraftparken samt ett noll-alternativ.
Alternativen skiljer sig från varandra i
anseende av kraftverkens mängd och
därmed även vindkraftparkens omfattning.
Alternativen som granskats är:
ALT 0

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

ALT 1

En vindkraftpark med 27
kraftverk i Böle
I
alternativ
1
består
vindkraftparken
av
27 vindkraftverk.
Kraftverkets totala höjd är
cirka 205 meter.

FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Sammandrag av projektets miljökonsekvenser
Konsekvenser för samhällstrukturen och
markanvändningen
Den huvudsakliga markanvändningen på
projektområdet är skogsbruk. Vindkraftparkens konsekvenser för markanvändningen är lokala och riktas till de markområden som byggs, d.v.s. till områdena
för vindkraftverk, uppställningsytor, servicevägar och elstation. I övrigt inhägnas
inte projektområdet och man kan röra sig
fritt på området under vindkraftparkens
drift.
På projektområdet är Österbottens landskapsplan 2030 samt dess etapplandskapsplaner i kraft. Projektområdet för
Böle vindkraftpark är delvis beläget på ett
område som i etapplandskapsplan II har
anvisats som passande för en regional
vindkraftpark. Vindkraftparken bedöms
inte vara i strid med de riksomfattande
målen för områdesanvändningen eller
landskapsplanerna.
På
projektområdet
finns det inte general- eller detaljplaner i
kraft.
Vindkraftparken är belägen på ett område
som enligt YKR-klassificeringen klassats
som landsbygd eller lämnats utanför klassificeringen och bedöms inte orsaka negativa konsekvenser för samhällsstrukturens
utveckling.
Konsekvenser för landskap och kulturarvet
Landskapskonsekvenserna har bedömts på
tre olika områden baserat på avståndet
från
de
planerade
vindkraftverken;
närområdet sträcker sig från 0-5 km,
mellanområdet
från
5-12
km
och
fjärrområdet från 12-20 km.
Enligt synlighetsanalysen är vindkraftverken synliga till öppna åkerområden kring
vindkraftparken samt till havsområdena
väster om projektområdet.
Bosättningen koncentreras i närområdet
till Bäckliden, Böle och Pjelax byar i väst
och till Österskogen, Viiti, Salonpää, Perälä
FCG Planering och design Ab
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och Mörtmark byar i norr och öst. Inom
närområdet finns det ett landskapsområde
som är värdefullt på landskapsnivå, medan
övriga landskaps- och kulturvärdeobjekt är
belägna på mellan- eller fjärrområdet.
För bosättningen uppstår de starkaste
landskapskonsekvenserna för invånare i
Österskogen och Viiti samt i Salonpää och
bedöms vara minst måttliga i alternativ 1.
I alternativ 2 har kraftverken nr 24-27
som är belägna närmast denna bosättning
tagits bort och därmed uppstår det
lindrigare konsekvenser för invånarna.
Landskapsområdet Teuvanjoki-Tjöck ådal
sträcker sig längs med hela östra kanten
av projektområdet och är som närmast
beläget på ett avstånd av knappa 1,4 km
från
ett
planerat
kraftverk.
Landskapsområdet sträcker sig som mest
till ett avstånd på 20 km från närmaste
planerade
kraftverk.
Konsekvenserna
bedöms vara måttliga för värdeobjektet,
eftersom
kraftverken
enligt
synlighetsanalysen inte är synliga till hela
området och befintlig växtlighet skymmer
den direkta insikten ytterligare. För övriga
värdeobjekt uppstår det inte betydande
konsekvenser, eftersom avståndet ökar till
över fem kilometer till planerade kraftverk
och vindkraftparken inte längre dominerar
landskapet.
Konsekvenser för fornlämningar
Det finns en tidigare känd fornlämning,
Fäbodbacken,
på
projektområdet.
I
samband
med
den
arkeologiska
inventeringen
på
projektområdet
granskades objektet. Man fann inte andra
fornlämningar på området.
I samband
med Fäbodbacken hittades grunderna av
en gammal källare och i de västra delarna
av projektområdet fann man objektet
Sandgruvorna, som kan knytas till
modernare stenbrytning.
Konsekvenserna för människors hälsa
Vindkraftparken kan ha direkta konsekvenser för människans hälsa speciellt
genom buller och skuggningar. I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser
bland annat i anslutning till byggandet av
FO-nr 2474031-0
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vägarna, vindkraftverken och jordkablarna.
Detta buller är lokalt och övergående eftersom jordbyggnadsarbetena kontinuerligt
flyttas framåt.
Projektet bedöms inte medföra betydande
bullerkonsekvenser för bosättningen eller
fritidsbosättningen i något av alternativen.
Miljöministeriets planeringsriktvärden för
buller underskrids vid alla fasta och
fritidsbyggnader
samt
vid
fritidsbostadsområden. De byggnader som
är belägna på projektområdet och inom
bullerområdet 40 dB(A) är jaktstugor.
Bredmossens naturskyddsområde är till
största delen beläget inom bullerområdet
40 dB(A). Skyddsgrunderna baseras på
naturtyper, vars skyddsstatus inte bedöms
försvagas som följd av den höjda
bullernivån.
Det lågfrekventa bullret kommer att höras
utomhus
invid
byggnaderna,
men
underskrider hörseltröskeln och SHM
riktvärden för buller inomhus för alla
närliggande byggnader utom en jaktstuga.
Projektet bedöms inte orsaka betydande
negativa skuggningskonsekvenser för fasta
eller fritidsbostäder i vindkraftparkens
närliggande
område
i
något
av
alternativen.
Enligt skuggningsmodelleringarna finns det
i både alternativ 1 och 2 tre fritidsbostäder
som är belägna inom 8 h/a området.
Skuggningsmodelleringar har uppgjorts för
en verklig situation (real case) som inte
beaktar skog. Eftersom Böle vindkraftpark
är belägen på ett område som omges av
befintlig skog, kommer de verkliga
skuggningskonsekvenserna
att
vara
mindre än de modellerade resultaten visar.
Därmed
bedöms
konsekvenserna
av
alternativ 1 och 2 i sin helhet vara lindriga.
Indirekta 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. Indirekta
hälsokonsekvenser behandlas i förbindelse
FCG Planering och design Ab
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med
konsekvenser
för
människors
levnadsförhållanden och trivsel.
Konsekvenserna
för
människors
levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftparkens
mest
betydande
konsekvenser
för
boendetrivseln
är
konsekvenser
i
landskapet
samt
konsekvenser av buller och skuggbildning.
De negativa konsekvenserna gäller främst
levnadsförhållandena och trivseln för de
invånare vars hem eller fritidshus finns
inom
vindkraftverkens
bullereller
skuggbildningsområde eller inom synhåll
från kraftverken och som upplever att
ljuden, skuggbildningen eller åsynen av
kraftverken är störande. Det finns flera
byar
kring
projektområdet
och
de
närmaste bostadshus och fritidsbostäder är
belägna på drygt en kilometers avstånd
från de planerade vindkraftverken. Därmed
har byggandet av vindkraftparken en
inverkan på flera invånares dagliga liv.
Vindkraftparkens
konsekvenser
för
rekreationsanvändningen
av
projektområdet
och
de
närliggande
områdena är totalt sett små. Anläggningen
av vindkraftparken förhindrar inte att man
vistas på områdena eller använder dem för
rekreation.
Anläggningen
av
vindkraftparken förändrar dock miljön i de
skogbevuxna
områdena,
och
förändringarna i landskapet samt ljuden,
skuggbildningen
och
åsynen
av
kraftverken kan upplevas som störande för
rekreationsanvändningen.
Konsekvenser för jordmån och berggrund
Konsekvenser
för
jordmånen
och
berggrunden orsakas när ytmassorna
avlägsnas vid byggplatserna. Grus och
annat
byggmaterial
hämtas
till
byggområden från möjligast närbelägna
produktionsområden.
Vid
ställen
där
berggrunden är nära markytan krävs inga
betydliga
massombyten
eftersom
fundamenten då kan fästas direkt i
berggrunden med så kallade stålankare.
Konsekvenserna för berggrund och de
områden där ytmassor skall avlägsnas är
till omfattningen lokala och eftersom inga
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geologiskt eller andra motsvarande objekt
hittats vid byggplatserna förblir betydelsen
av konsekvenserna små.
Förekomsten
av
sulfatjordar
i
projektområdet
är
enligt
GTK:s
förhandstolkningskarta mycket osannolik
och därmed är risken för försurning av
mark och ytvatten vid byggskedet ytterst
liten. Vid vindkraftparkens driftfas, alltså
då vindkraftverken tagits i användning,
behövs inte längre markinbegripande
åtgärder.
Konsekvenser för yt- och grundvatten
Ytvattnen i vindkraftparken utsätts för
konsekvenser endast under anläggningen
av kraftverken, vägarna och elstationen.
Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden,
vilket
kan
öka
avrinningen
och
sedimentbelastningen
i
vattendragen.
Konsekvensen av den eventuellt ökade
sedimentbelastningen är dock mycket
kortvarig vid varje kraftverk och orsakar
ingen permanent skada. Vid anläggningen
av vägar beaktas ytavrinning och dikningar
och man installerar vid behov trummor i
vägen
för
att
inte
förändra
vattenhushållningen på projektområdet i
betydande mån.
Projektets konsekvenser för vattenkvaliteten i Tjöck å och Närpes å är obetydliga
och i Västerbäcken mycket små. Projektet
hotar inte vattenskyddsprogrammets mål.
I närheten av Bredmossträsket, en damm i
naturtillstånd som är skyddad enligt
vattenlagen, ska inga vindkraftverk eller
vägar
byggas.
Inga
betydande
konsekvenser för den totala mängden
vatten som jordmånen absorberar eller
ytvattnets kvalitet bedöms uppstå på
Bredmossträskets avrinningsområde till
följd av projektet.
Under servicen av kraftverken hanteras
maskinolja och andra kemikalier, men
risken
för
konsekvenserna
för
vattendragen
och
grundvatten
av
underhållet anses vara obetydliga.
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På projektområdets östra del finns två
grundvattenområden (Kankaanmäki A och
B) som är klassade som viktiga för
vattenförsörjningen. I alternativ 1 är de
närmaste kraftverksplatserna belägna bara
på cirka 100-150 meters och i alternativ 2
på cirka 1100 meters avstånd från
grundvattenområdets gräns. Inga byggoch servicevägar har planerats inom
grundvattenområden.
På
grund
av
avståndet
mellan
byggplatserna
och
grundvattenområdet,
och
speciellt
grundvattnets egentliga bildningsområde,
bedöms grävarbeten i anslutning till
anläggningen av vindkraftverken inte
medföra konsekvenser för grundvattnets
kvalitet
eller
mängd
i
något
av
alternativen.
Eftersom
projektområdet
inte
är
i
bostadsanvändning är det även osannolikt
att det skulle finnas hushållsbrunnar på
projektområdet.
Konsekvenser
klimatet

för

luftkvaliteten

och

Projektet i Böle förverkligar för sin del
Finlands mål att öka produktionen av
förnybar energi och minska utsläpp som är
skadliga för klimatet, således anses
konsekvenserna vara positiva.
Med den uppskattade mängden el som
produceras i Böle vindkraftpark undviker
man uppskattningsvis cirka 131 000 – 154
000
ton koldioxidutsläpp per år jämfört
med
andra
energiproduktionsformer.
Dessutom skulle även andra skadliga utsläpp minska tack vare vindkraftparksprojektet.
Konsekvenser för naturtyper och växter
Projektområdets skogar är i starkt
ekonomibruk. Andelen färska kalhyggen
och ung skog är dominerande. På området
finns ett lokalt viktigt naturobjekt:
Bredmossen och två skogar som är viktiga
pga. deras mångfald. På Bredmossens
västra sida finns också ett litet grankärr
vars egenskaper är i enlighet med
Skogslagens 10§.
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Vindkraftsprojektets viktigaste konsekvenser för vegetationen och biotoperna uppstår under anläggningsskedet på vindkraftverkens
anläggningsplatser.
Vindkraftverken och servicevägarna skapar
också en zon av kanteffekter på de omgivande skogsområdena.
Beroende på alternativ röjs ca 32-36 hektar ekonomiskog från kraftverken och servicevägnätets byggområden. Den byggda
arealen fördubblas jämfört med nuläget
men jämfört med skogsmarkens totala
areal är förändringen relativt liten. Ur regional synvinkel är arealen på skogsmarken
som går förlorad obetydlig. Inga betydande direkta eller indirekta konsekvenser
bedöms uppstå för projektområdets värdefulla växtlighetsområden.
Konsekvenser för fågelbeståndet
Projektområdets genomsnittliga häckfågeltäthet följer ungefär det regionala medelvärdet. Häckande fåglar har fördelat sig
rätt jämnt över det skogsbevuxna projektområdet. Särskild betydelse för fågelbeståndet har ändå Bredmossens träskområde i projektområdets södra del. Därtill
häckar några indikationsarter för gammal
skog på projektområdet. Projektområdet
ligger i sin helhet på ett av de tre delområden av FINIBA-området Sydösterbottens
skogar.
Konsekvenserna av vindkraftsetableringen
kan jämföras med förändringarna som
skogsbruket orsakar i livsmiljöerna och till
vilka häckfågelbeståndet i området i viss
mån redan har anpassat sig. Projektet
ökar inte heller nämnvärt splittringen av
skogsbeståndet, eftersom servicevägnätet
till stor del består av det befintliga
nätverket av skogsbilvägar och den
skogsareal som röjs på vindkraftverkens
placeringsplatser är rätt liten. Naturtyper
som är värdefulla för fågelbeståndet har
lämnats
utanför
anläggningsområden.
Störningar pga. byggnadsarbetena och
ökad mänsklig aktivitet i området kan
tillfälligt försämra häckningsresultaten för
fågelarter
utanför
det
egentliga
anläggningsområdet,
men
störningen
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gäller inte
kortvarig.

ett

stort
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område

och

är

Det närmaste kända havsörnsboet ligger
cirka fem kilometer från projektområdet.
På projektområdet finns inte betydande
områden
för
näringsanskaffning
och
området
finns
inte
heller
mellan
havsörnens häckningsplats och viktiga
födoområden. Kollisioner för häckande
havsörnarna med kraftverken i Böle
vindkraftpark bedöms vara osannolika.
De flyttfågelarter som observerades under
vår- och höstflyttningen är typiska för Österbottens kustlinje och mängderna flyttande fåglar som observerades är i genomsnitt relativt små. Vindkraftparken
medför hinderkonsekvenser för det flyttande fågelbeståndet, vars storlek i någon
mån kan variera mellan olika år. Konsekvenserna bedöms inte vara betydande
eftersom huvudflyttstråken huvudsakligen
löper på västra sidan av projektområdet.
Enligt utförda kollisionsberäkningar bedöms Böle vindkraftprojekt inte medföra
några kollisionskonsekvenser på populationsnivån för arter som är känsliga för
vindkraftverkskollisioner så som trana,
svan, sädgås och havsörn.
Konsekvenser för övriga djurarter
Faunan
på
projektområdet
består
huvudsakligen av för barrträdsdominerade
skogbruksområden typiska däggdjursarter.
Av
beaktansvärda
arter
förekommer
fladdermus, flygekorre och sporadiskt
stora rovdjur. Det är möjligt att det
förekommer åkergroda på projektområdet,
men artens utbredning har inte utretts
separat.
De direkta konsekvenserna för markfaunan
under anläggningen realiseras främst i
form av små förändringar i livsmiljön och
som
en
olägenhet
orsakad
av
byggnadsverksamhet
och
människors
aktivitet. Förändringen av skogsmiljöns
areal är så liten att den bedöms ha en
relativt liten inverkan på vanliga arters
levnadsförhållanden på området.
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Projektområdet är inte optimalt för
fladdermöss.
Under karteringen
som
utförts på området påträffades endast
nordisk fladdermus. Enligt flyttutredningen
som har gjorts på Böle projektområde är
området troligen inte heller betydande för
de
flyttande
fladdermössen.
Konsekvenserna för fladdermöss bedöms
vara små eftersom det inte finns
information om att det skulle finnas viktiga
födoplatser
eller
förökningseller
viloplatser
i
närheten
av
byggnadsplatserna. I ljuset av nuvarande
information bedöms fladdermuskollisioner
med de vindkraftverk som planeras till
området vara sällsynta slumpmässiga
händelser eftersom fladdermustätheten är
låg.

genomfördes under två års tid på
områdets västra sida. Projektområdets
form och kraftverkens placering har man
strävat efter att förverkliga så, att det inte
skall skapas fällor på området och så att
parken är ganska lätt att undvika. På
basen av mängden observationer uppstår
ingen märkbar störning för de bedömda
arternas populationer ens med långa
tidsintervall och sannolikt är dödligheten
som kollisionsrisken ger upphov till
försvinnande liten i jämförelse med andra
dödlighetsfaktorer som riktar sig mot
arterna, såsom jakt. Följaktligen bedöms
inte vindkraftparken i sig själv ha en
betydande inverkan på Naturaområdenas
häckande fågelfauna eller på fåglar som
flyttar genom området.

Enligt
terrängutredningen
förekommer
flygekorre
på
fyra
ställen
på
projektområdet.
Konsekvenserna
för
flygekorren bedöms vara små eftersom
kraftverkens
byggplatser
eller
nya
servicevägar
har
inte
placerats
på
flygekorrarnas utbredningsområde eller på
områden som kan vara lämpliga som
flygkorrens livsmiljöer. Även om projektet
genomförs
kommer
det
att
finnas
tillräckliga trädbevuxna förbindelser mellan
flygekorrens
fortplantningsoch
rastområden samt andra livsmiljöer.

Projektet
kan
bilda
sammantagna
konsekvenser tillsammans med andra
projekt, ifall fåglarnas rörelse genom
området under flyttningstiden försvåras
väsentligt av att många projekt är belägna
som hinder för rutten. På basen av den
flyttuppföljningsstudie som gjorts för flera
av de nuvarande projekten är inte
ifrågavarande projektområde till sin form
eller
placering
särskilt
problematisk.
Projektplaneringen
har
gjorts
med
beaktande av projekt i näromgivningen. På
basen av observationerna finns flyttens
huvudtryck väster om riksväg 8 och för
sädgåsens del delas flytten mot nordost
redan innan projektområdet.

Konsekvenserna för Natura 2000-områden
och andra skyddsområden
Förvekligandet av vindkraftsprojektet ger
inte upphov till några direkta eller
indirekta konsekvenser för granskade
naturtyper eller arter i naturdirektivets
bilaga II vars skydd utgör grunderna för
Natura 2000-områdena i närheten. Med
beaktande av informationen om fåglarnas
ekologi och beteende bedöms att fåglarna
inte rör sig på vindkraftparksområdet i
betydande antal pga. ett tillräckligt
avstånd.
På basen av havsörnsuppföljningen och
bedömningen av kollisionsrisken uppstår
ingen betydande kollisionsrisk för arten.
Flyttruttens huvudström för arter med
skyddsgrund
går
på
basen
av
observationerna i den flyttuppföljning som
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Kollisionsriskmodellen för sammantagna
konsekvenser antar inga betydande konsekvenser för populationsnivå för den
utrotningshotade havsörnen och den tillbakagående sädgåsen ifall inmatningstariffens mål uppnås helt genom projekt som
skapar en motsvarande risk.
På basen av bedömningen konstateras att
projektet inte ensamt eller tillsammans
med motsvarande projekt skapar en
betydande störning på lång eller kort sikt
för de Naturaområden som varit föremål
för bedömningen, för deras helhet eller för
Natura-nätverket.
Projektet bedöms inte ha negativa konsekvenser för närliggande naturskyddsområFO-nr 2474031-0
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den. Strukturen till skogsområden som
omger skyddsområden förändras inte väsentligt som följd av projektet.
Konsekvenser
naturresurser

för

näringslivet

och

Anläggningen av vindkraftparken har
positiva konsekvenser för näringslivet och
regionalekonomin i Närpes genom att
projektet erbjuder arbetsmöjligheter inom
ett
flertal
branscher
under
byggnadsperioden samt under drifttiden.
Vindkraftparken
bedöms
inte
orsaka
konsekvenser för marktäktsverksamheten
på projektområdet, eftersom man har
beaktat en tillräcklig skyddszon mellan
verksamheterna.
Konsekvenserna
för
skogsbruket bedöms vara små.
Konsekvenser
för
kommunikation

trafik,

radar

och

De mest betydande konsekvenserna för
trafiken uppstår under anläggningstiden,
bland annat vid transport av betong, kross
och
vindkraftverkens
komponenter.
Trafikmängden ökar proportionellt mest i
den
omedelbara
närheten
av
projektområdet vid riksväg 8 och vid
Teuvavägen (67). Projektområdets läge är
dock
fördelaktigt
med
tanke
på
trafikkonsekvenserna, eftersom den ökade
trafiken inte kommer att beröra bosättning
i närheten och därmed inte inverka på
trafiksäkerheten.
De
långsamma
specialtransporterna som kräver mycket
utrymme kan dock tillfälligt försämra
trafikens smidighet.
Vindkraftparken kan ha konsekvenser för
tv-sändningen nordväst om vindkraftparken. Ett utlåtande om vindkraftparkens
konsekvenser för Försvarsmaktens radar
har begärts men är fortfarande anhängigt.
Eftersom Försvarsmakten har godkänt
projektet Pjelax, beläget direkt sydväst om
Böle, är det osannolikt att det skulle uppkomma konsekvenser på grund av Böle
vindkraftpark. På grund av avstånd bedöms projektet inte ha konsekvenser för
väderradar.
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Konsekvenser för säkerheten
De säkerhets- och miljörisker som hänför
sig till vindkraftverken är mycket små,
men möjliga. För människor som rör sig i
närområdet kan farliga situationer uppstå
till följd av att delar lossnar från
vindkraftverket när det är i drift. Risken är
enligt den befintliga informationen dock
mycket liten.
I dagsläget finns över 320 000 MW
vindkraft installerat olika länder världen
runt, vilket uppskattningsvis motsvarar
minst 200 000 vindkraftsverk. År 2013
registrerades 165 haverier orsakade av
vindkraftverk. Mindre än 1 av 1000
kraftverk i drift förväntas orsaka något
haveri under ett år.
Konsekvenser efter nedläggning
Vindkraftparkens tekniska drifttid är cirka
25 år, och därefter kan parken tas ur drift.
Det är möjligt att förlänga drifttiden
genom
att
byta
ut
maskineriet
i
vindkraftverken.
Nedläggningen av vindkraftparken orsakar
liknande miljökonsekvenser som under
anläggningsskedet. Demonteringsarbetet
orsakar bland annat kortvariga och lokala
bulleroch
trafikkonsekvenser.
När
projektet avslutas frigörs markområdena
för annan användning.
Nollalternativet
I nollalternativet förverkligas inte projektets negativa eller positiva miljökonsekvenser. Då förblir områdets markanvändning och samhällsstruktur oförändrad och
miljön fortsätter sin naturliga utveckling.
Samverkan med andra projekt
Böle, Pjelax, Svalskulla och Kristestad norr
vindkraftparkers
konsekvenser
har
bedömts
mer
ingående
genom
sammantagna
buller-,
skuggoch
synlighetsanalyser
samt
fotomontage.
Konsekvenserna
av
andra
parker
i
näromgivningen har bedömts på basen av
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de utredningar som gjorts i respektive
närliggande projekt.
Miljöministeriets angivna bullerriktvärden
35 dB(A) och 40 dB(A) bedöms inte
överskridas, eftersom varken bygglov eller
kommande tillstånd kan medges om
riktvärden inte uppfylls. De sammantagna
skuggningskonsekvenserna för närliggande
bostäder kommer att vara lindriga.
Om
alla
planerade
vindkraftprojekt
genomförs bildar de tillsammans en mera
omfattande helhet som medför att
vindkraftverken
begränsar
markanvändningen och spridningen av
samhällsstrukturen
i
riktning
mot
vindkraftparkerna.
Förändringarna
i
markanvändningen
begränsas
dock
närmast till någon enstaka procent av den
sammanlagda arealen av projektområdena
för
vindkraftparkerna.
Ifall
flera
vindkraftparker byggs samtidigt ökar det
trafikmängderna på riksväg 8 och stamväg
67.
I riktningen nordost-sydväst bildar Böle,
Pjelax och Svalskulla samt Kristinestad
norr ett tekniskt landskap av vindkraftverk
som sträcker sig som längst dryga 12
kilometer. Dock är detta landskap ställvis
beläget bakom befintlig skog och kraftverken är belägna på olika avstånd i förhållande till åskådaren. Olika vindkraftparker
är mer dominerande beroende på från vilken riktning man tittar mot vindkraftparken. För landskapets och kulturmiljöns
värdeobjekt uppstår det sammantagna
konsekvenser främst för det på landskapsnivå värdefulla landskapsområdet Teuvanjoki-Tjöck ådal, som sträcker sig längs
med hela östra sidan av vindkraftparkerna
Böle och Kristinestad Norr.
Sammantagna
konsekvenser
av
vindkraftprojekten bedöms inte uppstå i
betydande grad för havsörnen och
sädgåsen
och
inte
heller
skapa
tillbakagång för dessa arters stam i
Finland. Inte heller för andra arters del
bedöms de sammantagna konsekvenserna
försvaga artens gynnsamma skyddsnivå.
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Alternativens genomförbarhet
Enligt den utförda bedömningen medför
Böle
planerade
vindkraftpark
inte
betydande konsekvenser för miljön eller
människorna
ur
någon
aspekt.
Av
alternativen som har granskats i MKBförfarandet kan alternativ 2 anses vara
bättre för genomförande ur såväl fågel-,
grundvatten- och landskapssynvinkel som
bosättningens synvinkel.
Information och deltagande
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en öppen process i vilken invånare,
medborgarorganisationer, olika myndigheter och andra intressegrupper kan delta.
Invånarna och andra sakägare kan delta i
projektets MKB-förfarande och därigenom i
projektets planering och beslutsfattande.
För att övervaka förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har en uppföljningsgrupp tillsatts. Gruppens uppgift är att
främja informationsflödet och -utbytet
mellan den projektansvarige, myndigheterna och andra intressentgrupper. Ett
möte för de inbjudna till uppföljningsgruppen ordnades då MKB-programmets utkast
var färdigt. På mötet diskuterades bland
annat projektets tekniska planering, innehållet av MKB-programmet och tidtabellen
av MKB-förfarandet. Motsvarande ordnades ett möte när MKB-beskrivningens utkast var färdigt. På mötet diskuterades
uppgjorda utredningar, deras resultat samt
vilka bedömningar har gjorts på basen av
utredningarna.
Under MKB-förfarandet ordas två informations- och diskussionsmöten för allmänheten: ett ordnades i MKB-programskedet
(bedömningens planeringsskede) och ett
ordnas när miljökonsekvensbedömningen
är klar och lagd till påseende. På mötena
kan allmänheten ställa frågor och lägga
fram åsikter om projektet och bedömningen av dess konsekvenser.
ELY-centralen
i
Södra
Österbotten
informerar och kungör officiellt om MKBförfarandet både på Internet och med
hjälp av material som läggs fram till
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påseende. Åsikter och utlåtanden om MKBprogrammet och -beskrivningen sänds till
ELY-centralen. Närpes stad informerar
dessutom
om
hur
MKB-förfarandet
framskrider i de lokala tidningarna. VindIn
Ab Oy har öppnat en lokal i Närpes
(Närpesvägen 9) där man kan bekanta sig
med projektet och övriga projekt som den
projektansvarige planerar i Närpes.
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EDNING
INLE
n Ab Oy pla
anerar en v
vindkraftpark i Böle by
y som är b
belägen i Nä
ärpes stad.
VindIn
Vindkrraftparkens
s areal är ccirka 2100 ha och om
mfattar hög
gst 27 vindkraftverk.
Vindkrraftparkens
s totala kap
pacitet skulle då uppgå
å till högst cirka 95 MW.

Figur 1-1. Pro
ojektområd
det är be
eläget i Närpes, sydost om
m Närpes
s
m. Övriga nä
ärliggande byar är Pje
elax, Mörtm
mark och Pe
erälä.
kommuncentrum

2

RFARANDE VID MILJ
JÖKONSEK
KVENSBED
DÖMNING
FÖR

2.1 Beh
hovet av och
o
målen med ett b
bedömning
gsförfaran
nde
Lagen om förfara
andet vid m
miljökonsekvensbedömning (MK
KB) och ändringen av
v
lagen (458/1994
4, 458/200
06) tillämp
pas alltid på projekt
kt som kan medföra
a
ande skadliiga miljöko
onsekvenser. Vindkrafftparker me
ed minst tio
o kraftverk
k
betyda
eller en total kap
pacitet på m
minst 30 MW
W tillhör de projekt va
ars miljökon
nsekvenserr
u
i ettt MKB-förfa
arande.
skall utredas
Inga beslut
b
om projektet
p
fa
attas i MKB
B-förfarand
det, utan M
MKB föregårr de beslutt
som fa
attas på basen av and
dra lagar oc
ch förfarand
den, så som
m planläggningen och
h
tillstån
ndsförfarandena.
Syftet med MKB
B-förfarand
det är att främja bedömninge
en och ettt enhetligtt
beakta
ande av miljökonsekv
venserna vid planering
g och beslu
utsfattande. Samtidigtt
är syfttet att öka medborgarrnas tillgån
ng till inform
mation och deras möjligheter tilll
delaktighet. Gen
nom förfa randet fårr också den
d
projek
ktansvarige väsentlig
g
mation för att kunna vä
älja det läm
mpligaste alternativet med tanke
e på miljön,,
inform
och myndigheten
m
n får inform
mation om projektets förutsättniingar och information
n
för attt definiera tillståndsvil
t
lkoren.
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2.2 MKB--förfarand
dets skede
en
MKB-förrfarandet består
b
av tv
vå skeden;; i förfarandets första
a skede uppgörs ett
program
m för miljjökonsekve
ensbedömning (MKB-program), och därrefter en
miljökon
nsekvensbe
eskrivning (Figur 2-1). Detta dokument
d
ä
är projekte
ets MKBbeskrivn
ning.

Figur 2--1. MKB-för
rfarandets s
skeden.

I MKB-p
programm
met som up
ppgörs i MK
KB-förfaran
ndets första
a skede pre
esenteras
projekte
ets genomfförandealte
ernativ sam
mt planen om hur k
konsekvenserna ska
bedöma
as. Officielltt börjar MK
KB-förfaran
ndet då kon
ntaktmyndiigheten läg
gger fram
MKB-pro
ogrammet till påseen
nde och ber
b
berörda parter o
om utlåtan
nden och
åsikter. Alla som kan påve rkas av projektet få
år framföra
a åsikter om
o
MKBprogram
mmet och om huru
uvida det är tillräckligt omfa
attande eller inte.
Kontaktmyndighete
en ger ettt eget utlåtande om
o
MKB-p
programmet utifrån
a åsikter och utlåtande
en.
erhållna
I bedöm
mningsprogrrammet pre
esenteras bland
b
annatt:









bes
skrivning av projektet
alte
ernativa sättt att genomfö
föra projekte
et
tills
stånd som ka
an förutsättss för att projjektet ska ku
unna genom föras
bes
skrivning av miljöns nuva
arande tillstånd
utre
edningar som
m genomförtts eller kommer att geno
omföras
mettoder som kommer att a
användas vid
d miljökonse
ekvensbedöm
mningen
projektets kons
sekvensområ
åde
tids
splan för pro
ojektet och M
MKB-förfaran
ndet

edömninge
en görs uttifrån MKB--programmet och utlå
åtandena om
o detta.
MKB-be
Resultatten av bedömnings
b
sarbetet sammanstä
s
lls i MKB
B-beskrivningen. I
konsekv
vensbeskriv
vningen
pres
senteras
ressultaten
av
miljökon
nsekvensbe
edömningen
n.
I
ko
onsekvensb
beskrivning
gen
ska
framgå
preciserringar av uppgifterna
u
a i bedömningsprogrammet, occh dessuto
om bland
annat:
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kä
ällmaterial som
s
använtss vid bedömn
ningen
bedömning av
v miljökonse
ekvenserna av
a projektet och dess altternativ
en utredning om projekte
ets genomförbarhet
ev
ventuella brister i bedöm
mningsarbetet
tillstånd som troligen föru
utsätts för attt projektet ska kunna g
genomföras
lin
ndring av sk
kadliga miljö konsekvense
er
fö
örslag till uppföljningspro
ogram
en utredning om hur konttaktmyndigh
hetens utlåta
ande om MK
KB-programm
met har
beaktats
en lättfattig och
o åskådlig sammanfatttning

den
prrojektansva
arige
lev
vererat
konsekven
nsbeskrivnin
ngen
tilll
När
ktmyndighe
eten sätterr myndighe
eten fram rapporten
r
ttill allmänt påseende,,
kontak
på samma sätt som vid MKB-progrramskedet. MKB-förfa
arandet av
vslutas närr
ktmyndighe
eten har ge
ett sitt utlåttande om MKB-beskriv
M
vningen.
kontak
MKB-b
beskrivningen samt kontaktm
myndighete
ens utlåta
ande inklusive ettt
sammandrag av utlåtanden
n och åsikter ligger som grund
d till dokum
menten förr
an om bygglov och an
ndra till tillstånd, som
m förutsättss för att pro
ojektet ska
a
ansöka
kunna genomföra
as.
2.3 Bed
dömningsfförfarande
ets parter
Projek
ktansvarig
g ansvararr för plane
eringen och
h genomfö
örandet av projektet.
VindIn
n Ab Oy är ett finskt d
dotterbolag till det sve
enska vindk
kraftsföreta
aget VindIn
n
AB. Fö
öretagets mål
m är att i dentifiera lämpliga
l
platser samtt utveckla, bygga och
h
driva vindkraftve
erk i Norde
en. VindIn Ab Oy gru
undades årr 2012 och
h företagett
park (5 x 3 MW) i Närpes och u
utvecklar ju
ust nu flera
a
driver Svalskulla vindkraftp
vindkrraftparker i Finland . Ytterliga
are inform
mation om bolaget och dess
s
verksa
amhet finns
s på webbp
platsen www
w.vindin.se.
Konta
aktmyndig
ghet är Sö
ödra Österb
bottens NT
TM-central. Kontaktmy
yndigheten
n
ser tilll att förfara
andet vid b
bedömning av projekttets miljöko
onsekvense
er ordnas i
enlighet med MK
KB-lagen o
och -förordn
ningen. Kontaktmynd
digheten sk
köter bland
d
nödvändiga offentliga
a
annat tillkännagivanden occh kungörelser samtt ordnar n
samråd, samlar in utlåtande
en och åsik
kter, gransk
kar bedömn
ningsprogra
ammet och
h
kvensbeskrrivningen o
och ger uttlåtanden om
o
dessa. Kontaktmy
yndigheten
n
konsek
ordnarr vid behov
v uppföljni ng av miljjökonsekvenserna tillssammans med
m
andra
a
myndigheter och den projek
ktansvarige
e.
konsult ärr en extern
n och obero
oende grup
pp av expe
erter som på
p uppdrag
g
MKB-k
av de
en projektansvarige genomför miljökons
sekvensbed
dömningen. Gruppen
n
bestårr bland an
nnat av ex
xperter ino
om markan
nvändning, naturvete
enskap och
h
teknisk planering
g. MKB-kon
nsult för de
etta projek
kt är FCG D
Design och
h planering
g
Ab.
ppföljnings
sgrupp ha
ar tillsatts för
f
att öka
a möjlighetterna till växelverkan
n
En up
och de
elaktighet i MKB-förfa
arandet. Till uppföljniingsgruppe
en har reprresentanterr
för in
ntressentgrupper inbjjudits. Up
ppföljningsg
gruppen sa
ammanträd
dde första
a
gången i MKB-p
programme
ets utkasts
skede och andra gå ngen besk
krivningens
s
ens medlem
mmar gavs möjlighet att ge kom
mmentarerr
utkasttskede, varrvid gruppe
om MK
KB-program
mmets och -beskrivnin
ngens inneh
håll.
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Figur 2--2. Aktörer som deltarr eller beak
ktas i MKB-fförfarandett.
Tabell
2.1.
Par
rter
ningsgruppen.
uppföljn

i

p
projektets

MKB-förfa
arande

o
och

inbjudna

Part
Projekttansvarig
Kontakttmyndighet

Rep
presentant/instans
Vin dIn AB Oy
Närrings-, trafik
k- och miljöcentralen i Sö
ödra Österbo
otten

Konsultt

FCG
G Design och
h planering Ab
A

Uppföljningsgrupp
p

Marrkägare Böle
e

till

Böl e jaktklubb
Närrpesnejdens Jaktvårdsförening
Kusst-Österbotte
ens viltcentrral
Böl e skifteslag
Myrrkyn kyläyhd
distys
Pje lax Byaråd
Viittin kyläyhdistys - Österskogens Byfö
örening ry
Närrpes Stad
Närrpes vatten
Krisstinestad
Teu
uva kommun
n
Karrijoki kommu
un
NTM
M-centralen
Vässtkustens miiljöenhet
Östterbottens fö
örbund
Östterbottens museum
m
Mettsähallitus, Pohjanmaan
P
luontopalve
elut
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R
Representan
nt/instans
R
Riista- ja kala
atalouden tutkimuslaitoss
S kogscentrale
en
N
Natur och Miljö; Sydbotte
ens Natur o. Miljö
Fiinlands natu
urskyddsförbund
S kogsvårdsfö
öreningen i Österbotten
Ö
S venska Lanttbruksproduc
centernas ce
entralförbund
d SLC rf
Fiingrid Abp
E PA -regionnä
ät

2.4 Övrrig information och hörande a
av myndig
gheter, org
ganisation
ner och
allm
mänheten.
arandet vid miljökonse
ekvensbedö
ömning kan
n, förutom ovan nämn
nda parter,,
I förfa
alla de
d parter delta,
d
varrs förhålla
anden eller intresse
en kan påv
verkas av
v
projek
ktet. Medan bedöm ningsprogrrammet oc
ch konsekv
vensbeskriv
vningen ärr
framla
agda kan parterna
p
fra
amföra sina åsikter till
t NTM-ce ntralen om
m projektett
och de
ess miljökonsekvense r samt om huruvida bedömnings
b
sarbetet ärr tillräckligtt
omfatttande eller inte.
I
sa
amband
m
miljökonsek
kvensbedöm
mningen
ordnas
dessutom
m
med
inform
mationsmö
öten för a
allmänheten, där allmänheten ges inform
mation om
m
projek
ktet och planläggning
gs- och MKB-process
serna, sam
mt ges mö
öjlighet attt
framfö
öra sina åsikter
å
om projektet. NTM-cen
ntralen info
ormerar om mötena
a
genom
m kungörels
ser i tidning
garna och på
p webbplatsen.
Konta
aktmyndig
gheten ku
ungör de platser där
d
MKB-p
programm
met och beskrrivningen finns
f
till p
påseende i samband
d med kung
görelserna.. Samtidigtt
medde
elas om platser
p
och
h tidpunktter för allmänna m öten. NTM
M-centralen
n
medde
elar om hu
ur MKB-förrfarandet framskrider
f
r på sin w
webbplats (www.ELY-keskus
s.fi). Från webbplatse
en kan ma
an dessuto
om ladda n
ned MKB-fö
örfarandets
s
rapporrter och andra dokum ent.
2.5 MK
KB-förfaran
ndet i dettta projekt
I samband med att den prrojektansva
arige ingåttt arrendeav
vtal med markägarna
m
a
p
varige och
h markäga
arna haft ett inten sivt sama
arbete därr
har projektansv
markä
ägarna bl.a. tillsatt en
n arbetsgru
upp och pro
ojektören i nbjudit till stormöten
n
för attt informera markägare
e i områdett om projek
ktet.
Mötet för uppföljjningsgrup pen hölls i MKB-prog
gramskedett den 28.1
10.2014 på
å
VindIn
n Ab Oy:s kontor i N
Närpes centtrum. På mötet
m
disku
uterades bland annatt
projek
ktets tekniska planerin
ng, innehållet av MKB
B-programm
met och tidttabellen av
v
MKB-förfarandet..

FCG Planerring och desig
gn Ab
Företagare
egatan 12, PB 187, 65101 Vasa
V
Tel. 010 40
090, fax 010 409
4
6999, ww
ww.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
0
Helsingfors
s

FCG PLANERING OCH DES
SIGN AB

MILJÖKONS
SEKVENSBESKRIVNING

28 (268))

Figur 2--3. Södra Österbotten
Ö
ns NTM-central framlade projek
ktets MKB-program
program
mmet till offfentligt pås
seende fram
m till och med
m
19.1. 20
015.

Kungöre
elsen om bedömningssprogrammet och bedömningsprrogrammet har varit
officiellt framlagd
d till påsseende 8..12.2014-19.1.2015 på den officiella
anslagsttavlan i Närpes stad ssamt i stad
dens huvud
dbibliotek. Materialet har även
publicerrats på Närings-, t rafik- och miljöcenttralen i S
Södra Öste
erbottens
webbpla
ats. Kungörelsen har publiceratts Suupohjan seutu o
och tidning
gen SydÖsterbotten. Alla som
s
kan p
påverkas av
v projektett har fått fframföra ås
sikter om
ogrammet och om hurruvida det är tillräcklig
gt omfattan
nde eller inte.
MKB-pro
Det förs
sta mötet fö
ör allmänh eten som ordnades
o
i MKB-progrramskedet hölls den
9.12.2014 kl. 16-1
19 i Böle u
ungdomsförreningshus på adress Kristinesta
adsvägen
576, 64240 Böle i Närpes.
en har gettt ett eget utlåtande
u
om
m MKB-pro
ogrammet utifrån
u
de
Kontaktmyndighete
a anmärkn
ningarna o
och utlåta
andena. Kontaktmyn
ndigheten gav sitt
erhållna
utlåtand
de om MKB-programm
met den 17.2.2015 (Dn
nr EPOELY//3746/2014
4).
Till följd
d av det ringa intressset hölls i MKB-beskrivningsske
edet inget möte för
uppföljn
ningsgruppe
en. Grupp
pens medlemmar ga
avs dock möjlighet att ge
kommen
ntarer till MKB-beskriv
M
vningens uttkast.
Under miljökonse
ekvensbesk
krivningens
s påseendetid ordn as ett möte
m
för
dä
är
man
bland
presenterar
p
r
resultaten
allmänheten,
annat
av
ningsarbetet, projekte
ets planerringsläge och
o
var m
man befinn
ner sig i
bedömn
planlägg
gningsproce
essen.
2.6 Samo
ordning av
v MKB-för
rfarandet m
med andra
a juridiska
a processe
er
Eftersom
m andra ju
uridiska pro
ocesser gen
nomförs sa
amtidigt me
ed MKB-förfarandet
kombine
eras de i mån
m
av m öjlighet. Parallellt me
ed MKB-prrocessen ge
enomförs
planlägg
gningen av vindkraftssområdet och
o
tillstånd
d ansöks fö
ör den externa 110
kV krafttledningen i enlighet med Enerrgimyndighetens (tidiigare EMV)) i en så
kallad projekttillstå
åndsproces s.
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Proces
sserna sam
mordnas sså att dett faktaunderlag om projektet och dess
s
omgivning som förutsätts för de övriga
ö
juridiska proccesserna i huvudsak
k
etas inom ramen
r
för M
MKB-förfara
andet. För att man sk
ka kunna utnyttja
u
dett
utarbe
materiial som produceras
p
i förfaran
ndet krävs
s ett nära
a samarbe
ete mellan
n
arbets
sgrupperna.
Proces
sserna geno
omförs eta
appvis så att planlägg
gningen pla
an för delta
agande och
h
bedöm
mning läggs
s fram till påseende kort MKB programm
ment och pllanutkastett
efter MKB-bedöm
M
mningen m
myndighetsu
utlåtande. EMV-processsens miljö
ödokumentt
presen
nterars para
allellt med MKB-dokum
menten.
De informationsm
möten som arrangeras inom ram
men av projjektet kommer att ge
e
mation från alla de jurridiska proc
cesser som
m
möjlighet för deltagarna attt få inform
a
till projekttet.
står i anknytning

Figur 2-4. MKB
B-förfarand
dets, delgeneralplaneringens och elöve
erföringens
s
projek
kttillståndsp
processern
nas skeden.. MKB= miljökonsekve
ensbedömn
ning, PDB=
=
plan fö
ör deltagan
nde och bed
dömning, EMV= Energ
gimyndighte
en.

2.7 Tidsplan för bedömnin
ngsförfara ndet och projektet
p
minära tidsp
planen för projektet genomförs
g
MKB-förfarandet och
h
Enligt den prelim
planläg
ggningen av
a projekto
området huvudsakligen under 2014-2015
5. Därefterr
precise
eras de befintliga
b
ttekniska planerna
p
under en sseparat prreciserande
e
byggnadsplanerin
ng. Samtid igt ansöks om nödvändiga tillstå
ånd för anläggningen
n
en och enliigt uppskatttning slutförs tillstånd
dena underr
av vindkraftparke
dsförfarand
2015-2016.
t
för vind
dkraftparken beviljas
s enligt ttidsplanen,, kommerr
Om tillstånden
investe
eringsbeslu
utet att fa
attas under 2016. I så fall k
kan anlägg
gningsfasen
n
möjligen börja re
edan 2016 o
och slutföra
as före utgången av 2
2017.
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Tabell 2.2.
2
Den pre
eliminära tiidsplanen för projekte
et enligt oli ka arbetsfa
aser.
Arbetsffas

3

Påbörjas

Avsluttas

Förbered
dande plane
ering

2012

2014

MKB-förrfarande

2014

2015

Planlägg
gning

2014

2016

Preciserrande byggnadsplanering
g

2015

2016

Tillstånd
dsansökningar

2016

2016

Anläggn
ning

2016

2018

Vindkrafftparken i drrift

2018

~2040
0

EKTETS SY
YFTE OCH MÅL
PROJE
Syftet med vindkraftparken
n är att producera el med vindkraft till det
attande eln
nätet. Vindk
kraftsprojek
ktets incitament finnss i de klimatpolitiska
riksomfa
mål som
m Finland har förbun
ndit sig tilll genom internatione
ella avtal och som
medlem
m av EU. Målet me
ed arbets-- och närringsministe
mat- och
eriets klim
energisttrategi är att
a höja vin
ndkraftens totala kap
pacitet i Fin
nland till 2 500 MW
senast år
å 2020. De internatio
onella och nationella klimat- och
h energistra
ategierna
och målen som anknyter till v
vindkraftsprojektet pre
esenteras n
nedan.
Tabell 3.1.
3
Interna
ationella oc h nationella klimat- och energip
politiska str
rategier i
anknytn
ning till projektet.

4

Strateg
gi / Plan

Mål
M

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera ha
alterna växth
husgaser i attmosfären
so
om förhindra
ar farlig män
nsklig påverk
kan på
klimatsystemet.

Kyotop
protokollet (1997)

Begränsa indu
ustriländerna
as
äxthusgasuttsläpp.
vä

EU:s kllimat- och energipake
e
et
(2008)
)

Minska
M
växthusgasutsläpp
pen med 20% före år
2020 (jämförelseår 1990)).

Finland
ds nationella plan (20
001)

Mångsidigare
M
energianska
affning, främ
mja
användningen
n av förnyba
ar energi.

Revide
ering av Fin
nlands natio
onella
plan (2
2005)

Utnyttja vindk
kraft, vatten
nkraft och biobränslen
fö
ör att minska
a växthusgassutsläppen.

Finland
ds klimat- och
o
energistrategi (2008)

In
nnehåller klimat- och en ergipolitiska
a åtgärder
frram till 2020
0 och ett perrspektiv fram
m till
2050.

VALD TEKNIK FÖR
F
VINDK
KRAFTPAR
RKEN OCH ELÖVERFÖRING

4.1 Vindförhålland
den
Valet av
v vindkraftv
verkstyp occh planering av teknis
sk layout ärr starkt relaterat till
områdetts vindförh
hållanden. Enligt Finlands vin
ndatlas (w
www.vindatllas.fi) är
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vinden
ns årsmede
elhastighet på vindkra
aftparksområdet 6,8 meter per sekund på
å
100 meters
m
höjd och 7,6 me
eter per se
ekund på 15
50 meters h
höjd. Enligtt vindrosen
n
dominerar sydvästliga och ssydliga vind
dar på området.

Figur 4-1.
4
Vindro
osen beskriiver den pr
rocentuella andelen av
v olika vind
driktningarr
av vind
den på 100
0 meters hö
öjd i projek
ktområdet (Finlands
(
viindatlas 20
013).

Projek
ktansvarige inledde v
vindmätningar i projektområde t i novem
mber 2012.
Under 2015 forrtsätter mä
ätningarna med en ny mast på projektområdet.
Mätres
sultaten hitttills stöderr Finlands vindatlas
v
förrdelning av
v vindrosen.

Figur 4-2.
4
Pjelax mätmast 1
120 m och vindfördeln
v
ningen unde
er år 2013..
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4.2 Vindkraftverke
ens delar och dimen
nsioner
Ett vind
dkraftverk består
b
grov
vt av fyra delar; fundament, to
orn, maskinhus och
rotor. Fundamente
F
et håller viindkraftverrket på plats och finn
ns till störs
sta delen
under marken.
m
Tornet ger höjden på
å verket. Längst up
pp på torn
net sitter
maskinh
huset. Det är i maskiinhuset som
m elen gen
nereras. Frramför mas
skinhuset
sitter ro
otorn som består
b
av trre blad. Mitten på roto
orn kallas n
nav eller hub.
Navhöjd
den sträcke
er sig från marken upp till naven medan totalhöjde
en räknas
från ma
arken upp till överssta punkte
en på blad
det när de
et pekar rätt
r
upp.
Rotordia
ametern ge
er storleken
n på svepy
ytan. Svepy
ytan är den
n area i luften som
bladen går
g genom och där ve
erket fångar upp vinde
ens kraft.
På base
en av den preliminärra vindanalysen är enhetseffektten för den typ av
vindkrafftverk som lämpar sig
ådet cirka 3,5 MW m ed ett cirk
ka 140 m
g för områ
högt torn, ett maskinhus occh en trebladig rotor. Rotorblad
den är tillv
verkade i
ets längd är
ä cirka 65 m och rottorbladens diameter
kompositmaterial. Rotorblade
30 m. Vind
dkraftverketts högsta höjd är ca 205 m. Fö
eringarna
ör visualise
cirka 13
har krafftverket Ve
estas V126--3.3 med navhöjden
n
137 meter i vind klas
ss IEC III
valts.

Figur 4--3. Princips
skiss av de
et vindkrafftverk som använts fö
för visualisering vid
MKB-förrfarandet. Höjden
H
på v
vindkraftve
erkets cylin
ndriska hyb
bridtorn är cirka
c
140
m och lä
ängden på rotorblade
et är cirka 65
6 m. Vindk
kraftverketts maximala höjd är
således cirka 205 meter.
m
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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 (Vindkraftföreningen 2012).
I maskinhuset finns typiskt 300−1 500 l olja och 100–600 l 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.
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 4-4). 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 4-4. Stålbetongfundament som vilar på marken.

För den valda kraftverkstypen är diametern på ett stålbetongfundament som
vilar på marken cirka 25 m och höjden cirka 1,5–3 m. I byggnadskedet grävs
fundamentplatsen upp och därefter gjuts stålbetongfundamentet ovanpå ett
skikt av kross. Efter gjutningen täcks fundamentet med jordmaterial.
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4.3 Interrna vägar och uppsttällningsy
ytor
För anläggningen av vindk
kraftverken behövs ett
e
interntt vägnät som
s
kan
as året run
nt. I mån a
av möjlighe
et utnyttjarr man det befintliga nätverket
n
använda
av sko
ogsbilvägarr och fö
örstärker dem efte
er behov . För att klara
specialtrransportern
na skall vä gytan vara
a ca 5,5 m bred. Bero
oende på terrängen
t
anläggs därtill dike
esrenar om
m upp till 2 m (Figur 4-5).
4
Uppsk
kattningsviis behövs
cirka 5,5
5 m3 grus och
o
fyllnad smassor pe
er meter ny
y väg. Motssvarande mängd
m
för
att istån
ndsätta befintliga skog
gsbilvägar är
ä cirka 3 m3 per m vä
äg.
Längs vägarna
v
transportera
as byggmaterial och
h materiell som behövs för
resninge
en av vindk
kraftverken
n. Efter anlä
äggningen används vä
ägnätet förr serviceoch övervakningsåtgärder vid
d vindkraftv
verken.

jordkabe l

Figur 4-5.
4
Exemp
pel på byg
gg- och se
erviceväg för
f
vindkra
aftparken. Vägarna
används
s bland an
nnat för trransport av
a betong och grus samt krafftverkens
kompon
nenter. I driftskedet används vägarna
v
bl.a. för årlig
g service. Diket för
jordkabeln finns på
å vägens hö
ögra sida (foto: Jakob
b Kjellman/
/FCG).

Vid dim
mensionering
gen av väg
garna och anslutning
gar bör desssutom beaktas att
vindkrafftverkens rotorblad
r
le
evereras till platsen med
m
specia ltransporte
er som är
över 60
0 meter lån
nga. Därförr krävs me
er utrymme
e än norm alt för ans
slutningar
och kurrvor (Figur 4-6). Väg
garnas max
ximala lutn
ning får va
ara tio pro
ocent och
minsta krökningsra
k
adie 50–60 m.
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Figur 4-6. Två exempel
e
p
på möjliga kurvor för
r planerat internt vä
ägnät i en
n
vindkrraftpark oc
ch specialttransportfo
ordon med rotorns v
vingar. De streckade
e
linjern
na indikerar
r hinderfrittt område, där
d sten oc
ch träd mås
ste röjas.

Vid va
arje vindkraftverks fu
undament byggs
b
en uppställning
u
gsyta för resande
r
av
v
vindkrraftverket. På denna
a yta ställs lyftkran
nen upp o
och vindkraftverkets
s
kompo
onenter la
agras infö
ör resning
gen. Beaktande den
n valda typen av
v
vindkrraftverk är det plana
a hårdgjord
da kranomrrådet cirka
a 50 X 70 m. Därtilll
sträcker sig upp
pställningsy
ytan för krranen cirka
a 20 x 15
50 meter längs med
d
mstvägen (F
Figur 4-7).. I anläggn
ningsskedett röjs därm
med trädbeståndet på
å
ankom
ett cirka ett hekttar stort om
mråde för att
a man ska
a kunna by
ygga fundam
mentet och
h
v
rket. Det rröjda uppsttällningsom
mrådets sto
orlek beror på val av
v
resa vindkraftve
vindkrraftsleveran
ntör. Underr byggnads
sskedet krä
ävs därtill ett cirka 30
3 x 60 m
stort plant gruslagt konto rsområde för byggna
adsbaracke
er och upp
plagring av
v
sredskap.
arbets

Figur 4-7. Exe
empel
vindkrraftverk.
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L
Lyftkranen
ns
mon
nteringsom
mråde

Figur 4--8. Den huv
vudsakliga lyftkranen
ns monterin
ngsområde
e intill serv
vicevägen
(foto M. Suokas/FC
CG).

4.4 Elöve
erföring in
nom vindk
kraftparke
en
Vindkrafftverkens generatorrspänning är en kilovolt
k
(k
kV) eller mindre.
Spännin
ngen höjs med en ttransforma
ator inuti eller
e
intill kraftverke
et till en
medelsp
pänningsniv
vå på 20–
–45 kV, so
om används i elöve
erföringsnätet inom
parken. Vindkrafts
selen överfö
örs med jordkabel till en elstatio
on som byggs inom
vindkrafftparksområdet. El- o
och dataöve
erföringska
ablar inom parken grävs ner i
ett kabe
eldike som normalt ä r 0,5–1 me
eter djupt. Kabeldikett är cirka en meter
brett. Kabeldikena
K
m
i anslutning till service
evägarna.
placeras i mån av möjlighet
Där kab
blarna place
eras på ettt annat ställe än längs vägen, b
behövs en cirka
c
fyra
meter bred och trä
ädfri terräng
gkorridor där
d kabeln dras.
d
an vindkra
aftverken kopplas
k
sam
mman i torrnen eller i mindre
Jordkablarna mella
ningsskåp/s
stationer
inom
parkom
mrådet.
separata
Ifall
föredeln
föredeln
ningsskåp/s
stationer an
nvänds krä
ävs en yta på cirka 3
3–10 m². Tack
T
vare
koppling
gsmöjlighetterna kan man skapa alterna
ativa elöve
erföringslinjjer inom
parken, till exempe
el i anslutn ing till serv
vice eller vid
d fel.
Jordkablarna inom
m vindkraftp
parken kop
pplas till en
n 110 kV e
elstation so
om byggs
dkraftparks
sområdet. I elstatio
onen finns övervakn
ningsappara
atur och
på vind
utrustning för skyd
dd av kabla
ar samt en transformator som a
används förr att höja
pänningen till
t en spän
nning på 11
10 kV. En höjning
h
av sspänningen
n minskar
medelsp
överföringsförluste
en. Elstatio
onens mes
st synliga komponentter är ett 110 kV
k, en trans
sformator o
och en skyddsbyggnad. Elstation
nen inhägn
nas enligt
ställverk
elsäkerh
hetsbestäm
mmelserna, vilket förh
hindrar att obehöriga kan komm
ma in på
områdett. Övervakningen av elstationen
n sker centtraliserat frrån kontrollrummet.
Från kontrollenhetten överförrs data i första hand med en op
ptisk fiberanslutning
f fjärrstyrrning. Dataöverföringe
en kan äve n ske över en mast.
till en drriftcentral för
Statione
en förses äv
ven med åsskledare.
110 kV
V elstation kräver e
en markyta
a på cirka
a 0,5 ha (cirka 5 000
0
m2).
2
Byggnad
dens yta ärr ca 50 m .
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Figur 4-9. Exempel på vindkraftsverkets transformator placerat direkt intill
kraftverket och jordkabelfördelningsskåp till höger (foto: Hans Vadbäck/FCG).

Figur 4-10. Exempel på en elstation för en ca 100 MW stor vindkraftpark (foto:
Jakob Kjellman/FCG).

FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANERING OCH DES
SIGN AB

MILJÖKONS
SEKVENSBESKRIVNING

38 (268))

4.5 Elöve
erföring utanför vin
ndkraftparrken
ndkraftpark
kens elstatiion överförrs elen till det natione
ella stamnätet eller
Från vin
regionättet på 110
0-400 kV. Elöverföringen sker antingen
a
m
med jordkablar eller
med lufftledningar. Preliminä rt planeras
s enbart jo
ordkablar fö
ör elöverfö
öring från
denna vindkraftpa
v
ark. Om öv
verföringen
n ser med jordkablarr krävs en
n cirka 5
meter bred
b
trädfrii kabelgata
a och därtill ett cirka 7 meter brett arbettsområde
längs ka
abelgatan under
u
bygg nadsfasen.
Elöverfö
öringen utanför vindkrraftparken presenteras
p
s noggrann
nare i kapite
el 25.

Figur 4--11. Schematisk bild p
på utrymme
eskrav för en
e 110 kV jjordkabel.

Figur 4--12. Installation av jo
ordkablarna
a sker norm
malt intill se
ervicevägarna (foto
Janne Märsylä/FCG
M
G).
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4.6 Anlläggning av
a vindkra
aftparken
Vindkrraftverkens
s delar, m askinhuset, rotorblad
den och to
ornet trans
sporteras i
7−10 delar som specialtra nsporter på
p landsväg
garna. För anläggning
gen av ettt
14 specialtrransporter.
enskiltt kraftverk krävs 12–1
Kabeld
dragningarn
na inom om
mrådet görrs före fundamenten byggs och resningen
n
av vin
ndkraftverken. När jo
ordkablar anlagts kan fundamen
nten täckas
s över och
h
resningen inledas
s.

Figur 4-13.
4
Gjutn
ning av ett ffundamentt (foto: Tuukka Lammii/FCG).

Den eg
gentliga resningen bö
örjar när fu
undamenten
n är färdiga
a. Monterin
ngen av ettt
kraftve
erk tar cirka 3−4 da
agar. Om transforma
atorn ska p
placeras i den nedre
e
delen av tornet, lyfts den på plats på
p tornets fundamen t. Därefterr monteras
s
p en del i sänder. Se
edan lyfts maskinhuset och sistt
tornet genom attt lyfta upp
rotorn. För dettta användss i allmänh
het den huvudsaklig a lyftkrane
en och en
n
yftkran. Hjä
älplyftkrane
en är avsedd för att säkra att d
den del som lyfts fårr
hjälply
rätt rörelsebana
r
a under lyftet. Svåra väderrleksförhålla
a
anden kan avbryta
lyftarb
betena, och
h exempelv is lyftet av rotorn hind
dras om vin
eten är merr
ndhastighe
än
å
åtta
mete
er
per
sekund.
Beroende
på
årrstiden
ka
an
svåra
a
väderleksförhålla
anden fördrröja resning
gen med cirka 10–50 procent jä
ämfört med
d
ptimala res
sningstiden
n. Vid en fö
örflyttning från ett stä
älle till ett annat kan
n
den op
det blii nödvändig
gt att dem ontera matterielen förr resningen
n. Detta tarr vanligtvis
s
en dag
g.
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Figur 4-14.
4
Montterings- oc
ch lyftområde för ett vindkra ftverk (fotto: Hans
Vadbäck
k /FCG).

4.7 Driftt och unde
erhåll
När vind
dkraftparke
en är i drift
ft görs serv
vicebesök till
t varje krraftverk 1–2 gånger
per år. Dessutom kan man a
anta att de
et behövs 1–2 oföruttsedda serv
vicebesök
är alltså nödvändigt att besöka
a varje krraftverk i
per kraftverk per år. Det ä
n görs i rregel med skåpbil.
genomsnitt tre gånger perr år. Servicebesöken
vinschen, som
s
hör tilll kraftverk
kets standa
ardutrustnin
ng, använd
ds för att
Servicev
lyfta tyn
ngre tillbehör och kom
mponenter. I specialfa
all, när tyn gre kompo
onenterna
går sön
nder kan också en m
mobil lyftkran behövas, eventue
ellt till och med en
banddriv
ven lyftkran
n.
kinhuset övervakas
Oljeflöde
et och -try
ycket sam t mängden
n kylarväts
ska i mask
ö
genom ett automa
ationssyste m. Om olje
etrycket sju
unker ellerr oljeflödet är under
värdena, försätts
f
krraftverket i larmtillstånd och
h stänger av sig
minimiv
omedelb
bart. I larm
mtillstånd b
bromsas rottorn samt vrids ur vin
nden. Därttill stängs
motorerr och pumpar i maskin
nhuset.
Oljan i maskinhuset kontrolle
eras årligen och byts cirka en g
gång vart femte
f
år.
ansporteras med en lä
v
arkens serv
vicevägar.
Oljan tra
ämplig tankbil längs vindkraftpa
Utrustningen som
m används vid oljeb
bytet ska vara heltt kompatibel med
ckage av oljja eller kyla
arvätska sk
ker under
kraftverrkens konsttruktioner. Om ett läc
bytet, samlas vätskan in med
d hjälp av uppsamling
u
gstråg, så a
att vätskan
n inte kan
ör eventuella avvikand
de situatio ner finns dessutom
d
rinna utt ur maskinhuset. Fö
andra ve
erktyg, till exempel olljebindemedel och trasor.
Oljebyte
et utförs av
v en entre prenör som
m kraftverk
ksleverantö
ören väljer och som
har den utbildning som krävs för arbetet. Entrepren ören ska uppfylla
örens krav på säkerhe
et och miljö
ö (HSE) och
kraftverrksleverantö
h inneha ettt särskilt
tillstånd för han
ntering av
v farliga ämnen och
o
arbette på hö
ög höjd.
k
attt övervaka
a alla arbe
etsskeden
Kraftverrksleverantörens reprresentant kommer
vid krafftverket. För servicen
n görs en särskild beredskaps
b
splan för avvikande
a
situation
ner. Alla sk
keden inom servicearb
betet rapporteras sepa
arat och analyseras.
Alla data
a som mäts upp i masskinhuset sänds
s
till viindkraftparrkens kontrrollcentral
via ett övervaknin
ngssystem (s.k. SCADA) som installeratss i kraftverrket. Alla
gar som gö
örs i kraftv
verket följs
s upp geno
om fjärröv
vervakning i realtid.
mätning
Vindkrafftverkets maskinhus
m
är dessutom indelat i flera avde
m
tanke
elningar med
på läcka
age och bra
andrisk, så att eventuella vätskeläckage intte kan sprid
das i hela
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maskin
nhuset. He
ela maskinh
huset har designats
d
så att det ä
är tätt, dvs
s. så att alll
olja i maskinhuse
m
et ska stan
nna kvar i maskinhuse
m
et vid ett e
eventuellt lä
äckage och
h
brände
er skall kun
nna släckass med automatiska CO
O2-släckare .
4.8 Dem
montering
g
Efter cirka 20 års
å
drift nä
ärmar sig kraftverkens teknisk
ka livslängd
d sitt slut.
f
m
med servic
ce och und
derhåll me
en som den tekniska
a
Driftsttiden kan förlängas
utveck
klingen har varit unde
er de senas
ste 20 åren är det san
nnolikt att kraftverken
k
n
kommer att demonteras. De
emontering
gen är en omvänd
o
pro
ocess till resningen av
v
erken. Roto
or, maskin hus och to
orn plockas
s ned bit fö
ör bit. Jord
dkablar och
h
kraftve
fundam
ment kan grävas upp
p men dettta är bero
oende av p
priset på återvunnen
å
n
metall och jordffyllandsmatterial vid tidpunkten för demo
onteringen. Enligt de
e
ägaravtal so
om ingåtts kommer fundament
f
och kablarr att täckas över och
h
markä
därme
ed lämnas kvar
k
på om rådet.
Materialet i krafttverken tra
ansporteras
s bort för återanvänd
å
nläggningarr
ning till an
b
tillstånd. Mettallen i kra
aftverken återanvändss som mettall, betong
g
med behöriga
som fy
yllnadsmatteriel och k
kompositmaterial som
m energi. I dagslägett finns dett
även en
e andrahandsmarkna
ad för cirka
a 20 år gam
mla kraftverrk. Dessa kraftverk
k
ärr
betydligt mindre än de kra
aftverk som
m planeras i detta pro
ojekt. Det är osäkertt
n andrahan
ndsmarkand
d som kommer att utv
veckas för d
de stora krraftverken.
hurdan

5

BERÄ
RÄKNINGSG
GRUNDER
R FÖR MILJ
JÖBELAST
TNING

5.1 Tra
ansporter och
o
marka
användnin
ng
Trafik--, material-- och mark
kanvändningsbehov ha
ar beräkna ts utgåend
de från den
n
valda tekniken och so
om summ
man av de
d
enskild
da kompo
onenternas
s
användnings- och tra
ansportbeho
ov enligt det som p
presenteratts ovan. I
marka
beräkn
ningarna utgås från att en tran
nsport tar 20 m3 gru
us och 7 m3 betong.
Trafikb
belastning och materrialåtgång i de olika projektalte
ernativen presenteras
p
s
nedan i kapitel 6.4.
5.2 Bulller
ycksnivåern
na från vin dkraftverke
en har mod
dellerats m
med kalkylprrogrammett
Ljudtry
WindP
PRO 2.9 enligt
e
stan
ndarden IS
SO 9613-2. I mod
delleringen användes
s
kraftve
erkets källljud enligt kraftverksleverantörrernas upp
pgifter, som
m vindens
s
hastighet 8 m/s, som luftte
emperatur 15
1 °C, som
m lufttryck 1
101,325 kP
Pa och som
m
s
relativa
a
fuktigh
het
70 %.
%
I
modellering
m
gen
gjord
des
inga
a
luftens
amplittudmodulattioner och k
käll-ljudet antas
a
sprida
a sig i alla riktningar.
Bullerb
beräkningarna gjorde
es med bea
aktande av
v vindkraftv
tverkens to
otala antal,,
placering, navhö
öjd och rottordiameter i de olik
ka vindkrafftparksalternativen. I
nds grund
dkartans höjdkurvor
h
som ba s för de
en digitala
a
modellen använ
modellen me
ed en reso
olution på 0,1
0
m. Berräkningen gjordes för höjden 4
höjdm
meter från marky
ytan. Som markens hårdhet
h
anv
vändes värd
det 0,4 (på
å skalan 0–
–
1; hårrd–mjuk). Valet
V
av pa
arametrarna grundar sig på Miljjöministerie
ets direktiv
v
(2/201
14).
Vindkrraftverkens
s lågfrekven
nta buller (20-200
(
Hz) beräknad
des utgåend
de från dett
valda
vindkrafttverkets
käll-ljuds
angivna
oktavban
nd
omva
andlat
tilll
delsoktavband (Figu r 5-1). Därefter
D
modellerade
m
es den lågfrekventa
a
tredjed
ljudspridningen till
t närligga
ande bosta
adshus. Om
mvandlinge
en och modelleringen
n
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gjordes med ett Excel basera
at program
m utvecklad av FCG D esign och planering
Ab, Ing.. Mauno Aho.

Figur 5--1. Oktavda
ata som an
nvändes vid beräknin
ng av tersd
data för låg
gfrekvent
bullermo
odellering (20-200 Hz
z) enligt projektaltern
nativ 1, källl-ljud 105,9
9 dB(A).

Bullerbe
eräkningarn
na för det lågfrekventa bullrett gjordes m
med beakttande av
vindkrafftverkens
totala
a
antal,
pla
acering
och
o
navhö
öjd
i
de
d
olika
vindkrafftparksalterrnativen. B
Beräkningen
n gjordes till ytterväg
ggen för de
e närmsta
bostadshusen i anslutning til l projektet, där det lå
ågfrekventa
a bullret an
ntas avta
ndet och markytans
m
beskaffenhe
b
et för landbaserade
med det geometriska avstån
v dessa bu
ullernivåer utomhus b
beräknades
s därefter
vindkrafftparker. På basen av
tredjede
elsoktavban
ndens
bu
ullernivåer
s.
Bostad
dens
ljud
disolering
inomhus
beräkna
ades på basen av den
n danska förordninge
f
n Bekendtg
gørelse om
m støj fra
vindmøller BEK nr
n 1284, 15.12.2011
1. Därefter jämförde
es de modellerade
venta ljudnivåerna till de nivåer som angivitts i Social- och
lågfrekv
hälsovårrdsministerriets
anv
visningar
a
(Socia
aloch
om
boendehälsa
hälsovårrdsministerriet 2003).. Valet av
v parametrarna och jämförelsevärdena
grundarr sig på Miljöministerie
ets direktiv (2/2014).
5.3 Skug
ggning
h
bedömtts utifrån en
e modell som utarb etats med hjälp av
Skuggbiildningen har
Shadow-modulen i programm
met WindPR
RO. Vid mod
delleringen tar man hänsyn till
äge över horisonten v
vid olika tid
der av dygnet och åre
et, molnigh
heten per
solens lä
månad, det vill sä
äga hur my
ycket solen
n skiner nä
är den är o
ovanför ho
orisonten,
samt vin
ndkraftverk
kens uppska
attade drifttstid per år.
Vid berä
äkningarna beaktas sk
kuggorna om solen lig
gger mer än
n tre grader ovanför
horisontten och so
om skugga
a räknas en situation
n då vinge
en täcker minst 20
procent av solen. Vid berä
äkning av modellen beaktas h
höjdförhålla
andena i
terränge
en, men intte skogarna
as utbredning på områ
ådet.
En skug
ggbildningsmodell gjo
ordes för en
e situation
n som mottsvarar de verkliga
omständ
digheterna på projek
ktområdet (”real cas
se”) så vä l som möjligt. Vid
beräknin
ngen av modellen
m
fö
ör den verrkliga situationen bea
aktades de
e faktiska
solskens
stiderna un
nder olika årstider i området. Dessutom
D
b
beaktades data om
områdetts vindförh
hållanden, vilka påv
verkar vindkraftverke
ens driftsg
grad och
därigeno
om deras
s skuggb
bildning. Vindkraftve
V
erkens årrliga driftttid och
vindriktn
ningens fördelning fa
astslogs utiifrån mätm
mastdata frrån projekttområdet.
Som
för
solskensmängderna
de
månatliga
m
utgångsdatta
användess
smängder som mättts i sam
mband me
ed långtid suppföljnin
ngen vid
solskens
vädersta
ationen i Umeå
U
i Sve
erige. En skuggbildnin
ngsmodell k
kan också tas fram
för det så kallade
e teoretiska
a maximiläget (”wors
st case”), d
där vindkra
aftverken
FCG Planerin
ng och design Ab
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antas fungera ko
ontinuerligt och solen antas skina från moln
nfri himmel varje dag
g
hela året.
5.4 Syn
nlighet och
h fotomon
ntage
Vindkrraftverkens
s synlighett modellerrades med
d ZVI-mod
dulen i prrogrammett
WindP
Pro 2.9. Be
eräkningarn
na gjordes
s med bea
aktande av
v projektetts tekniska
a
egensk
kaper, sås
som vindk
kraftverkens totala antal,
a
placcering, navhöjd och
h
rotordiameter i de
d olika vin
ndkraftpark
ksalternativen. I mode
ellen beaktas förutom
m
ytans höjd på basen
n av lantm
mäteriets kartdatabas
k
s (MML 2013) även
n
marky
områd
dets skogsb
bestånd på
å basen av Corine data
d
(OIVA
A 2013). I modellen
n
antogs
s skog vara
a visuellt o
ogenomträn
nglig. Denn
na höjd harr sammanffogats med
d
Lantmäteriverketts höjdmod
dell, varvid en samma
anslagen te
errängmodell skapats
s
m
vegetationsshöjd.
med markhöjd+v
Fotomontage gjo
ordes i Wind
dPro 2.9 med Photomontage mo dulen, där platsen förr
aferingen bestämdes
b
med GPS vid fototidp
punkten occh så väl fo
otoplatsens
s
fotogra
som fotografietts referen
nspunkter (X,Y,Z; 2-5 st) interpolera
ades från
n
äteriets karrtdatabas ((MML 2013). Modellresultaten ha
ar åskådliggjorts med
d
lantmä
hjälp av kartor, som visa
ar summan
n av krafttverkens sy
ynlighet (0
0/1) enligtt
noramafoto
omontage. Panoramab
bilderna ha
ar gjorts i Photoshop
p
navhöjjd och pan
Elements.

Figur 5-2. Prin
nciperna fö
ör synligh
hetsmodelle
en. Vid
ngformer, skog eller by
yggnader utgöra
u
hinder.
terrän

s
synlighetsanalys

kan
n

5.5 Säk
kerhet
nte att om
mgärdas me
ed ett stak
ket med un
ndantag av
v
Vindkrraftparken kommer in
elstationen som uppförs på
å området. På grund av säkerhe
etsskäl kom
mmer man
n
egränsa mö
öjligheten att vistas på området under b
byggnadsskedet. Närr
att be
vindkrraftparken är i drift ä
är vägnäte
et fritt att använda fför de som
m har del i
vägarn
na. Likaså är det frittt att röra sig i proje
ektområdet när kraftv
verken är i
drift.
har
mynd
senaste åren
h
digheter gett
rek
kommendattioner
förr
Under
säkerh
hetsavstånd
d i vindkra ftprojekt. I avseende
e på möjlig
ga iskast oc
ch fallande
e
delar
från
vindkraftverk
ken
har
miljöministeriet
an
ngivit
ettt
( 2013)
hetsavstånd
d som m
motsvarar 1,5 x kraftverke
ets maxim
mala höjd
d
säkerh
(Miljöm
ministeriet 2012). Mo
odelleringarr utfört av Transportm
ministeriet (2011) harr
visat att
a kastläng
gden av is kan maxim
malt vara 30
00 meter ffrån kraftve
erk med en
n
höjd på 200 meter. En
nligt Trans
sportministe
eriets (20
011) beräk
kningar ärr
ycke dock e
en på 1,3 miljoner årr
sannolikheten för att träffa s av ett fallande issty
n person so
om årligen
n under vin
ntern befin
nner sig en
n timme på cirka 10
0
för en
meters
s avstånd från
f
ett kra ftverk som
m är i drift (Göransson 2012).
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Figur 5-3. Exempel på säkerhetsföreskrifter under byggnadsskedet (foto Hans
Vadbäck).

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
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skydds
savståndet 1-5 nautisska mil, beroende på farledens sstorlek (Hyttönen m.fl.
2012).
en och sta
amnätet är
ä rekommendationen
n att avstå
åndet från
n
För ellöverföringe
närms
sta kraftverrk till stam nätets ledn
ningsområd
des yttre g räns skall vara minstt
1,5 x kraftverket
k
a höjd (Miljjöministerie
et 2012).
s maximala
Gällande avstånd
d till bergs täktområde
en har tillä
ämpats en 300 m bufffer mellan
n
erken och bergtäktso
området. Avståndet grundar sig på att sprängningarr
kraftve
vid bergstäckte
b
n kan fö
örorsaka vibrationer
v
i marke
en och att mindre
e
kringfllygande stenar kan skada kraftverken. Buffern
B
till ämpas på basen av
v
inrådan av Lemm
minkäinen I nfra Oy.
f
explosiv
va varor o
och fyrverrkeripjäser,,
Gällande avstånd till ano rdningar för
portförpackn
ningar occh -tanka
ar för fa
arliga äm
mnen, flyttgas- och
h
transp
naturg
gasanläggningar, fabrriker och upplag
u
för explosiva v
varor samtt kraftverk
k
och produktions
p
sanläggning
gar som använder
a
tryckutsatt
t
ta system tillämpats
s
TUKES
S utlåtande 4784/36/2
2013 om ris
skevaluerin
ng för objek
kt inom 500
0 meter.
5.6 Rad
dar- och kommunika
k
ationstekn
nologi
Vindkrraftverk kan inverka på radio- och radarv
verksamhett. För väde
erradar harr
följts meteorolog
giska institu
mmendatio
on om att inverkan bör
b
utredas
s
utets rekom
om 20 kiilometer frrån väderrradarn (Arrbets- och
h
om kraftverken ligger ino
gsministerett 2013). Gällande annan in
nverkan p
på civil och militärr
näring
radarö
övervakning
g tillämpa
as Trafis beslut och försvarssmaktens utlåtande.
Gällande säkerh
hetsavstånd
d till ann
nan radiok
kommunika
ation har tillämpats
s
verkets rek
kommendattion.
kommunikationsv

6

PRO
OJEKTALTE
ERNATIV SOM
S
SKA B
BEDÖMAS

6.1 Pro
ojektområde
ktområdet är beläget mellan by
yarna Pjela
ax, Böle, P
Perälä och Mörtmark
k
Projek
(Figur 1-1). Böle projektom
mråde gräns
sar till Kristtinestad ko
ommungrän
ns i sydost,,
till sta
amväg 67 i norr och
h till Pjelax
x vindkraftpark i syd
dväst. Planläggningen
n
pågår för Pjelax
x vindkraftp
park, vars planutkas
st har varitt till påsee
ende 1.4.-30.4.2
2015.
6.2 Pro
ojektaltern
nativ
6.2.1 N
Noll-alternattivet
Föruto
om genomförandealterrnativen grranskas ett så kallat n
nollalternattiv, dvs. en
n
situation där projjektet inte genomförs
s. I nollalte
ernativet up
ppfylls inte projektets
s
u
motsva
arande ene
ergimängd produceras
p
på andra ssätt.
mål, utan
ALT 0

Projjektet förv
verkligas inte
Ing
ga nya v
vindkraftve
erk byggs.. Motsvara
rande ene
ergimängd
pro
oduceras
på
annat
a
sätt.
s
I
det
nordiska
ene
ergiprodukttionssystem
met ersättter energii producerad med
vin
ndkraft i fförsta han
nd energi producera
ad med stenkol. I
nollalternative
et
fo
ortsätter
markan
nvändninge
en
i
ndkraftpark
ksområdet som
s
förut.
vin
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6.2.2 Projektalternativ 1
Alternativ 1 omfattar 27 cirka 205 meter 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

Figur 6-1. Böle vindkraftpark enligt alternativ 1 (27 kraftverk). För en mer
detaljerad karta på alternativen se bilaga 2.

6.2.3 Projektalternativ 2
Alternativ 2 omfattar 23 cirka 205 meter 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
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Figur 6-2. Böle vindkraftp
park enligt alternativ 2 (24 kra
aftverk). För en merr
erad karta på alternattiven se bila
aga 2.
detalje

Syftet med utforrmningen a
av alternattiven 1 och
h 2 är att utreda, om
m det finns
s
skillna
ader mellan alternat ivens miljökonsekvenser särsk
kilt i förhå
ållande tilll
grundv
vattenområ
åden Kank
kaanmäki A och B och flyttfåg larna. I alternativ 1
planerras i närheten av g
grundvatten
nområden fyra krafttverk, som
m saknas i
alterna
ativ 2. Vind
dkraftparke
ens form i de
d olika alternativen k
kan leda till skillnaderr
i konse
ekvenser fö
ör fåglarnass flytt.
6.3 Vin
ndkraftverkens place
ering
ns planerin
ng har man strävat till att säk
kerhetsavsttånd enligtt
I vindkraftverken
skrids och a
att skyddsv
värda och känsliga
k
objjekt i betyd
dande grad
d
ovan inte unders
s
av projektet,
p
till exemp
pel av buller och sskuggning. Angående
e
inte störs
kraftve
erkens synlighet utgå r placeringen från kon
nsekvensbe
edömningen
n nedan.
För att optimera produktion
nen placera
as kraftverken så hög
gt som möjjligt och så
å
m
dem motsvararr diametern
n för 4−6 rotorer. Krraftverkens
s
att avstånden mellan
des avstånd
d anpassas så att park
keffektivite
eten hålls ö
över 90 % modellerad
d
inbörd
med WindPro
W
Park. Därtilll strävas till att utnyttja befiintliga väg
gar för attt
minimera ingrepp
pen på natu
uren.
6.4 Tra
afikbelastn
ning och materialåtg
m
gång vid byggnation
b
n
Alterna
ativ 1 medför ett beh
hov av ca 430
4
specialttransporterr. I projekte
et används
s
cirka 15
1 000 m3 betong och
h 1 650 t armeringsjä
a
ärn. Därtill används ca
c 165 000
0
m3 krross och fyllnadsmat
f
terial. Den
n areal so
om komme
er att anv
vändas förr
huvudsakligen vägar
v
och uppställningsytor up
ppgår till sammanlagt 50 ha.
et ca ett occh ett halvtt år att bygga vägar o
och fundament medan
n
Tidmässigt tar de
an ske unde
er tio måna
ader.
resningen av kraftverken ka
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Tabell 6.1. Sammansättning
vindkraftparkens alternativ 1.

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

48 (268)

tekniska

Materialåtgång

uppgifterna

för

Markanvändning

27 st
90 MW
30 km
1 st

7 500 m3
1000 m3

2,5 ha
0,5 ha

23 km
9 km
27 st

70 000 m3
53 000 m3
54 000 m3

14 ha
6 ha
27 ha

15 000 m3
1650 ton
400-435 st
13 000 st

Alternativ 2 medför ett behov av ca 370 specialtransporter. I projektet används
cirka 13 400 m3 betong och 1 400 t armeringsjärn. Därtill används cirka 145
000 m3 kross, vilket sammantaget kräver cirka 10 000 tunga transporter. Den
areal som kommer att användas för huvudsakligen vägar och uppställningsytor
uppgår till sammanlagt 42,5 ha. Tidmässigt tar det cirka ett och ett halvt år att
bygga vägar och fundament medan resningen av kraftverken kan ske under tio
månader.
Tabell 6.2. Sammansättning
vindkraftparkens alternativ 2.

av

de

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

FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

preliminära

tekniska

Materialåtgång

uppgifterna

för

Markanvändning

23 st
76 MW
25 km
1 st

6 250 m3
1000 m3

1,5 ha
0,5 ha

21 km
8,5 km
23 st

63 000 m3
50 000 m3
45 000 m3

12,5 ha
5,3 ha
23 ha

12 500 m3
1 400 ton
350-370 st
9 900 st
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FÖR
RÄNDRING
GAR I PROJ
JEKTET EF
FTER MKB--PROGRAM
MMET

7.1 Bea
aktande av
v kontaktm
myndighe
etens utlåttande
Kontak
ktmyndighe
eten, Södra
a Österbotttens NTM-central, beg
gärde utlåta
anden överr
MKB-p
programmet. Samma nlagt 15 utlåtanden
u
och en å
åsikt har skickats
s
tilll
kontak
ktmyndighe
eten. Konta
aktmyndigh
heten har gett
g
ett ege
et utlåtande
e om MKB-progra
ammet utiffrån de erh
hållna utlåtandena och anmärk
kningarna (bilaga 1).
Kontak
ktmyndighe
eten gav s itt utlåtand
de om MKB
B-programm
met den 17
7.2.2015. I
följand
de tabell (Tabell 7--1) sammanställs de saker ttill vilka bör fästas
s
uppmä
ärksamhet i uppgöra
ande av utredningar
u
rna och M
MKB-beskriv
vningen. I
tabelle
en har ock
kså beskriv
vits hur kontaktmyndighetens u
utlåtande har
h
tagits i
beakta
ande i kons
sekvensbed
dömingen och
o MKB-beskrivningen
n.
Tabell 7.1. Kontaktmyndig hetens utlåtande och
h hur det har beakta
ats i MKB-beskrivningen.
KONTA
AKTMYNDIGHETENS
UTLÅT
TANDE
Med sttöd av 10 § i statsrådets
s
fö rordning
(713/2
2006) ska
konsek
kvensbeskrivn
ningen innehå lla ett
samma
andrag.

BE
EAKTANDE I IMKBBE
ESKRIVNING
GEN
Ko
onsekvensbes
skrivningen
innehåller ett sammandrag.

KAPITE
EL

I konsekvensbeskriv
vningen ska e
enligt 10
§ i MKB-förordninge
en (713/2006)) också
presen
nteras en utredning om hurr
kontak
ktmyndigheten
ns utlåtande o
om
bedöm
mningsprogram
mmet har bea ktats.

I konsekvensbe
eskrivningen
prresenteras en utredning om
m
hu
ur kontaktmyn
ndighetens
uttlåtande om
be
edömningspro
ogrammet harr
be
eaktats.

7.1

Det berättas dock ganska litett om de
använd
så
da
metoderna,
m
kontak
ktmyndigheten
n påpekar att vid
bedöm
mningen börr miljöförvalltningens
anvisn
ningar följas (Planeringsanv
visningen
för vin
ndkraftsbyggande, bullermä
ätningar,
naturu
utredningar och
o
bedömnin
ngen av
konsek
kvenserna
för
nature
en
vid
planläg
ggning,
MKB-förfarande
e
och
Natura
abedömning).

Vid
bedöm
mningen
h
har
miljöförvaltning
gens
an
nvisningar
för
(p
planeringsanvisningen
vindkraftsbygga
ande,
ullermätningar,
bu
na
aturutredninga
ar
o
och
av
be
edömningen
ko
onsekvenserna
a för naturren
vid
planlägg
gning,
MK
KBförfarande
o
och
Na
aturabedömning) följts.

bl.a. 8, 12, 17, 20

Kontak
ktmyndigheten
förutsättter
att
bedöm
mningen komp
pletteras till de delar
som frramgår av utlå
åtandet.

Be
edömningen
h
har
ko
ompletterats till
t de delar so
om
frramgår
av
ko
ontaktmyndighetens
uttlåtande.

beskrivs
s i denna
tabell

Det ka
an betraktas som en bristt att det
berättas
grunder
inte
på
vilka
alterna
ativen utform
mats. Det är skäl att
presen
ntera
kon
nsekvenserna
a
av
alterna
ativen i konsekvensbeskrrivningen
till de
en del som det finns sskillnader
mellan
n alternativen
n, till exem
mpel vad
gäller landskapet, växterna, bu llret och
fågelliv
vet. När planeringen ffortsätter
måste de kraftverk
k kunna stry kas som
inte
är
önskvärrda
på
ba
asis
av
konsek
kvensbedömningen.

Grunder för utformning av
allternativen och skillnaderr i
allternativens
konsekvensser
i
presenteras
I
ko
onsekvensbes
skrivningen.
till
MK
fö
örhållande
KBprogrammet ha
ar man minsk
kat
på
å antalet krafftverk på bassen
av
v erhållen information o
om
om
mrådet. I beskrivningen h
har
man
m
även pres
senterat möjliiga
åttgärder
förr
att
lind
dra
av
ko
onsekvenserna
viindkraftparken
n.

6, 9-25
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KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE
Under bedömningsarbetet ska man
identifiera potentiella osäkerhetsfaktorer
på ett så heltäckande sätt som möjligt
samt bedöma deras betydelse för
konsekvensbedömningens tillförlitlighet.
Osäkerhetsfaktorerna kan inverka på hur
projektet
framskrider
och
förutsättningarna att bevilja tillstånd.

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN
Potentiella osäkerhetsfaktorer
har identifierats och deras
betydelse
för
konsekvensbedömningens
tillförlitlighet
har
bedömts
under bedömningsarbetet.

KAPITEL

Behovet för miljötillstånd och tillstånd
enligt vattenlagen bör granskas i
konsekvensbeskrivningen
sedan
konsekvensbedömningen blivit klar.

Behovet för miljötillstånd och
tillstånd enligt vattenlagen har
granskats
i
konsekvensbeskrivningen.

12, 15

Vid konsekvensbedömningen bör man
beskriva vilka slags begränsningar av
markanvändningen projektet medför på
projektområdet
och
det
övriga
influensområdet.

De
begränsningar
av
markanvändningen
som
projektet
medför
på
projektområdet och det övriga
influensområdet har beskrivits
i konsekvensbeskrivningen.

5.5, 9, 13.6.2,
20.4.2, 25.8.3

Bullermodelleringen bör göras för buller
både medan vindkraftparken byggs och
när den är i drift. Alla projektalternativ
ska
modelleras.
I
konsekvensbeskrivningen bör anges hur
många bostadshus och fritidsbostäder
som finns inom de olika bullerzonerna.

Bullermodelleringarna
har
gjorts för alternativ 1 och 2 i
driftskedet.
Bullret
i
byggnadsskedet har bedömts
på basen av ljudeffektnivåer
från arbetsmaskiner samt på
basen av trafikbuller. Antal
bostadshus och fritidsbostäder
som finns inom de olika
bullerzonerna
anges
i
konsekvensbeskrivningen.

12, bilaga 3

I
plan-/bygglovsfasen
ska
en
ny
noggrannare bullermodellering göras.

Bullermodelleringen
har
uppdaterats i enlighet med
Miljöministeriets
anvisning
2/2014. Vid förändringar i
kraftverkstyp eller placering
bedöms
behovet
av
att
uppgöra
nya
bullermodelleringar
i
de
fortsatta
skedena
av
planeringen.

12, bilaga 3

Det är skäl att granska skyddsområdena
även
när
resultaten
av
bullermodelleringen analyseras.

Projektets bullerkonsekvenser
för
skyddsområden
har
bedömts.

12, bilaga 3

Skuggbildningsmodelleringen ska göras
för den faktiska situationen (real case)
och den maximala situationen (worst
case). I Finland finns inga gränsvärden
för skuggbildning, så när konsekvenserna
av skuggbildningen bedöms ska andra
länders rekommendationer om begränsning av skuggbildningen användas som
hjälp.

Skuggbildningsmodelleringen
har gjorts för den faktiska
situationen (real case). Som
utgångsdata för solskensmängderna användes de
månatliga solskensmängder
som mätts i samband med
långtidsuppföljningen vid
väderstationen i Umeå i Sverige. Eftersom skuggbildningen
inte bedöms orsaka betydande
konsekvenser har man inte
uppgjort en skuggningsmodellering för ”worst case”.
Andra ländernas rekommendationer om begränsning av
skuggbildningen har använts
som hjälp i konsekvensbedömningen.

12, bilaga 3
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KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE
I konsekvensbeskrivningen bör det
presenteras en kalkyl för minskning av
utsläppen där projektets teoretiska
energiproduktion
jämförs
med
motsvarande produktion i till exempel ett
kolkondensatkraftverk.

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN
I
konsekvensbeskrivningen
presenteras en kalkyl för
minskning av utsläppen där
projektets
teoretiska
energiproduktion jämförs med
motsvarande produktion i ett
kolkondensatkraftverk.

Projektområdet bör avgränsas så att det
inte ligger på grundvattenområdena och
de två källor och eventuella brunnar som
finns på området bör utredas och
nödvändiga skyddszoner bör lämnas
kring dem.

Projektområdet har utformats
som konsekvensområde. Inga
kraftverk eller servicevägar
har
planerats
inom
grundvattenområden.
Källan
som är belägen cirka 800
meter
öst-sydöst
om
Bredmossträsket har karterats
under terränginventeringarna.
Den andra källan på området
är
belägen
på
grundvattenområdet
har
använts
som
vattentäkt.
Eftersom ingen av källorna
numera är i naturtillstånd,
bedöms projektet inte medföra
några betydande konsekvenser
för källsprången och därför
anses
skyddszoner
inte
behövliga.

15

Grävning bör undvikas särskilt på
områden där grundvattennivån ligger
nära markytan eller där det förekommer
artesiskt grundvatten. Dessutom får
byggandet
inklusive
vägar,
diken,
jordkablar, elstationer, servicebyggnader
eller
transporter
inte
påverka
grundvattennivån eller kvaliteten.

För
att
få
noggrannare
information
om
grundvattennivån föreslås i
konsekvensbeskrivningen att
observationsrör monteras före
vindkraftparkens
anläggningsskede i närheten
av de kraftverken som har
planerats
närmast
grundvattenområden;
ett
i
närheten av kraftverk nr 25
och ett i närheten av kraftverk
nr 27. Grundvattennivån ska
mätas i observationsrören före
och under anläggningskedet.
Behovet för sänkningen av
grundvattennivån
kring
fundamenten för arbetstiden
kan bedömas på basen av
mätningsresultaten. I tillägg
möjliggör rören uppföljningen
av
grundvattennivån
och
grundvattnets kvalitet i och
efter
vindkraftparkens
driftstid.

15

När vägar breddas/bärigheten utökas på
potentiella grundvattenområden måste
man beakta att materialets miljömässiga
funktionsduglighet har testats och att
nya diken inte får grävas eller befintliga
diken fördjupas om det inte genom
undersökningar har påvisas att undergrunden är tät.

Som en lindrande åtgärd
nämns i konsekvensbeskrivningen att om vägar breddas
och bärigheten utökas på
grundvattenområden beaktas
att materialets miljömässiga
funktionsduglighet har testats
och att nya diken inte grävs
eller befintliga diken fördjupas
om det inte genom undersökningar har påvisats att undergrunden är tät.

15
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KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE
Eventuella åtgärder som riktar sig mot
objekt enligt vattenlagen, till exempel
korsande av bäckar i naturligt tillstånd,
ska föras fram och konsekvensernas
betydelse för bevarandet av det naturliga
tillståndet ska bedömas.

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN
Objekt enligt vattenlagen har
utretts
i
samband
med
naturutredningar.
Inga
vindkraftverk eller vägar har
planerats byggas i närheten av
Bredmossträsket, det enda
objekt enligt vattenlagen som
finns på projektområdet.

KAPITEL

Vid bedömningen bör även beaktas
konsekvenserna för mängden ytvatten,
inte bara för kvaliteten, och framför allt
konsekvenserna vid toppflöden.

Konsekvenserna för mängden
ytvatten, även vid toppflöden,
har beaktats i bedömningen.

15

Vid inventeringarna ska man koncentrera
sig på att lokalisera objekt av betydelse
för den biologiska mångfalden. Det är
viktigt att inventeringarna görs av en
erfaren person och att de ger information
om
uttryckligen
områden
för
vindkraftverk och andra konstruktioner,
där byggandet förändrar vegetationen.

Vid inventeringarna har man
koncentrerat
sig
på
att
lokalisera objekt av betydelse
för den biologiska mångfalden.
Inventeringarna har gjorts av
en erfaren person och de ger
information om uttryckligen
områden för vindkraftverk och
andra
konstruktioner,
där
byggandet
förändrar
vegetationen.

17, bilaga 5

De fågelinventeringar som kommer att
göras beskrivs allmänt. Det går ännu inte
att
bedöma
metoderna
och
om
inventeringarna är tillräckliga och vilka
osäkerhetsfaktorer som är förknippade
med dem utifrån det som anförts.

Metoder som använts i de
utförda
fågelinventeringarna
beskrivs noggrant i rapporten
om naturinventeringarna, som
bifogas
konsekvensbedömningen.

18, bilaga 5

I inventeringarna bör man granska hur
flyttstråken och rastområdena i trakten
är belägna samt hur fåglarna flyger över
projektområdet mellan bon och platser
där de söker föda (alltså även hur de rör
sig under häckningen). När resultaten av
inventeringarna tolkas bör man beakta
variationerna mellan olika år, bland
annat när det gäller väderförhållanden. I
anslutning
till
uppföljningen
av
flyttfågelbeståndet är det skäl att
presentera en analys av hur rättidig
uppföljningen har varit jämfört med de
viktigaste
arternas
huvudsakliga
flyttning, liksom hur heltäckande man
har
kunnat
följa
flyttningen
på
observationsställena (bör anges en
karta) eller om finns områden som inte
varit täckta.

I
inventeringar
och
bedömningen har fåglarnas
flyttstråk, rastområden och
flyttrutter vid födosökningen
iakttagits.
Även
väderförhållandenas påverkan
till fåglarnas flyttrutter och höjder
har
bedömts.
Observationsställena
för
flyttningen
presenteras
på
kartan.
Täckningen
av
uppföljningen har bedömts
både orts- och tidsmässigt.

18, bilaga 5

Det är mycket viktigt att bedöma
riskerna för kollisions- och hindereffekter
i anslutning till fåglarnas grundläggande
beteende.

Kollisions- och hindereffekter
föranledda av vindkraftparken
har bedömts på allmän nivå
både för flyttfåglarnas del och
för
det
häckande
fågelbeståndet. Noggrannare
kollisionsberäkningar
har
utförts för de arter som
bedömts som känsliga för
vindkraftkollisioner.

18

I utredningarna bör man dessutom
beakta förekomsten av arter som

Splittringen av skogsområden
och dess konsekvenser har

17, 18
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KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE
föredrar sammanhängande skogsområden på projektområdet och bedöma om
den splittring som vindkraftsparken orsakar för skogsområdena påverkar de
skogslevande arterna.

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN
bedömts på allmän nivå och
artsmässigt
för
de
beaktansvärda arterna.

KAPITEL

Med beaktande av de kumulativa
sammantagna konsekvenserna har NTMcentralen tidigare i sitt utlåtande om
etapplandskapsplan 2 för Österbotten den
3
oktober
2013
ansett
att
de
vindkraftsområden
som
är
mest
riskkänsliga med tanke på hinder- och
kollisionseffekter för flyttfåglar på det
viktiga området i Sydösterbotten som
utgör en flaskhals för flyttstråken bör
strykas i landskapsplanen. Till dessa hör
även
Långmarken
i
etapplandskapsplanen,
i
vilket
projektområdet i Böle ingår. Motsvarande
ställningstagande ingår också i NTMcentralens
utlåtande
om
etapplandskapsplanen
till
miljöministeriet.
NTM-centralen
har
ansett
att
Långmarken
är
ett
problematiskt område också därför att
det
ligger
på
FINIBA-området
Sydösterbottens skogar som anges med
LUO-beteckning
i
den
gällande
landskapsplanen,
och
där
särskilt
uppmärksamhet borde fästas vid att
bevara och förbättra områden där arter
som lider av splittringen av skogarna, till
exempel tretåig hackspett, lavskrika och
tjäder, förekommer.

Vindkraftparkernas
sammanlagda
konsekvenser
för
flyttfåglar
och
det
häckande fågelbeståndet har
bedömts.
Splittringen
av
skogsområden
och
dess
konsekvenser har bedömts
artsmässigt för kriteriearter till
FINIBA-området
Suupohjan
metsät.

18, 25.8.5

Det
går
ännu
inte
att
bedöma
omfattningen av de flygekorre- och
fladdermusinventeringar som kommer att
göras på projektområdet. I beskrivningen
av utredningsmetoder vore det bra att
beskriva på vilken höjd passivdetektorn
har varit. Detektorn borde vara tillräckligt
högt för att man ska få information om
fladdermöss som flyger uttryckligen inom
vindkraftverkens influensområde. Även
konsekvenserna för andra direktivarter
bör bedömas med tillräcklig noggrannhet.
Flyghinderljusen bör monteras i enlighet
med Trafis senaste anvisningar och det
minst skadliga alternativet bör väljas. I
bedömningsprogrammet anges inte hur
eventuell belysning på kraftverken och
flyghinderljusen påverkar bosättningen
och
djurlivet.
Detta
bör
ingå
i
konsekvensbeskrivningen.
Vid prövningen av om det behövs en
bedömning
av
konsekvenserna
för
Naturaområden bör man beakta att
databasen
över
Naturaområden
uppdateras som bäst. Uppdateringen
gäller
även
skyddsgrunderna
för
Naturaområden, dvs. uppgifter om både
naturtyper och arter. Det är skäl att
granska skyddsområdena även när re-

Metoder som använts i de
utförda terränginventeringarna
beskrivs noggrant i rapporten
om naturinventeringarna, som
bifogas
konsekvensbedömningen.
Konsekvenserna
för
direktivarter har bedömts med
tillräcklig noggrannhet.

19, bilaga 6

Flyghinderljusens
konsekvenser för bosättnigen
och djurlivet har bedömts och
presenterats
i
konsekvensbedömningen.

10, 19, 24.1

Den senaste data (2/2015) om
Natura
2000-områden
har
begärts av Södra Österbottens
ELY-central och använts i
bedömningen.

21, bilaga 8
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KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE
sultaten
av
bullermodelleringen
analyseras.

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN

KAPITEL

Som
grund
för
bedömningen
av
konsekvenserna för landskapet bör
användas miljöministeriets publikationer
"Tuulivoimalat ja maisema" samt "Master
i landskapet".

Som grund för bedömningen
av
konsekvenserna
för
landskapet
har
miljöministeriets publikationer
"Tuulivoimalat ja maisema"
samt "Master i landskapet"
använts.

10

Vid inventeringen ska iakttas den
kvalitetsanvisning
för
arkeologiska
arbeten som Museiverket publicerade
våren 2013.

Den
arkeologiska
inventeringen har utförts enligt
Museiverkets
kvalitetsanvisning 2013.

11, bilaga 7

I bedömningsprogrammet sägs att i
trafikutredningarna
granskas
konsekvenserna för funktionen och
säkerheten
hos
trafiken
på
transportrutterna och i anslutningarna.
Eftersom vindkraftverken är så stora är
det
ändamålsenligt
att
i
konsekvensbeskrivningen
utreda
transportrutterna och de riskobjekt eller
hinder hos vägnätet som hänför sig till
dem, till exempel broar.

Vindkraftparkens servicevägar
ansluter
sig
direkt
till
Teuvavägen (67) och riksväg
8, som enligt Österbottens
förbunds
utredning
är
passande
som
specialtransportleder. Därmed
har
ingen
noggrannare
utredning gjorts inom Böle
MKB-förfarandet.

23

I konsekvensbeskrivningen är det bra att
föra fram förändringen i den tunga
trafiken/vindkraftverk
eller
vindkraftsområde och dess konsekvenser
för vägnätet och invånarna i området,
liksom
konsekvenserna
för
trafiksäkerheten för fotgängare och
cyklister utmed transportrutterna när
den tunga trafiken ökar.

Se ovan.

23

För trafikens del bör antalet nya
vägavsnitt och vägavsnitt som ska
iståndsättas anges i beskrivningsfasen
liksom arealerna av dem. Behovet av att
förbättra det befintliga vägnätet bör
utredas även för landsvägsnätets och
broarnas del.

Antalet nya vägavsnitt och
vägavsnitt
som
ska
iståndsättas
anges
i
konsekvensbeskrivningsen
liksom arealerna av dem.
Eftersom
vindkraftparkens
servicevägar
ansluter
sig
direkt till specialtransportleder
finns det intet skäl för att
utreda behovet av att förbättra
det befintliga landsvägsnätet
eller broar.

6.4

Trafikverket har meddelat en anvisning
om byggandet
av vindkraftverk i
närheten av trafikleder (Trafikverkets
anvisningar 8/2012).

Trafikverkets anvisning om
byggandet av vindkraftverk i
närheten
av
trafikleder
(Trafikverkets
anvisningar
8/2012) har tagits hänsyn till i
bedömningen.

5.5

Höga
konstruktioner,
så
som
vindkraftverk kan påverka radarsignalers
och
kommunikationsförbindelsers
funktion. Utlåtanden av Försvarsmakten
och
Ficora
ska
begäras
för
konsekvensbedömningen.

Utlåtandet har begärts av
Försvarsmakten. Ficora ger
inte utlåtanden om enstaka
vindkraftsprojekt. En anmälan
om projektet har enligt Ficoras
anmälan
”Tuulivoimapuiston
rakentajille” 9.10.2014 (Dnr

23
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BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN
1153/809/2014) skickats till
parter som möjligen använder
radiosystem
inom
koordineringsavståndet
(30
km).

KAPITEL

Kontaktmyndigheten konstaterar att ifall
vindkraftsparken orsakar olägenhet för
till exempel kommunikationsförbindelser
bör man på förhand, innan projektet
genomförs,
komma
överens
om
eventuella fortsatta åtgärder och vem
som svarar för kostnaderna för dem.

Åtgärderna skall planeras i
samarbete med Digita. Enligt
Ficora har fastighetsägarna
ansvar
för
åtgärdernas
kostnader. Om mottagningen
utan störningar inte är möjligt
trots en antenn som motsvarar
bestämmelser och tillknutna
fastighetskablar
samt
en
eventuell
antennförstärkare,
har
projektören ansvar för
kostnaderna.

23

I konsekvensbeskrivningen är det också
skäl att bedöma om projektet kan ha
negativa
konsekvenser
för
några
näringar, till exempel turismen eller jordoch skogsbruket.

Projektets konsekvenser
näringar har bedömts.

22

Flyghinderljusen bör monteras i enlighet
med Trafis senaste anvisningar och det
minst skadliga alternativet bör väljas.

I
konsekvensbeskrivningen
anförs
att
vindkraftverken
kommer att utrustas med
flyghinderljus i enlighet med
Trafis senaste anvisningar.
Flyghinderljusens
miljökonsekvenser
har
bedömts.

4.2,
10,
23.2.1, 24.1

De sammantagna konsekvenserna med
andra projekt i närområdet bör utredas i
beskrivningsfasen med beaktande av
bl.a. de projekt och omständigheter som
framgår
av
utlåtandena
om
bedömningsprogrammet.

De
sammantagna
konsekvenserna med andra
projekt i närområdet har
utretts
i
beskrivningsfasen
med beaktande av de projekt
och
omständigheter
som
framgår av utlåtandena om
bedömningsprogrammet.

25

I projektförteckningen i kapitel 8 saknas
vindkraftsparksprojektet i Prästskogen,
beträffande vilket NTM-centralen har
fattat beslut om MKB-behovsprövning
den 16 januari 2015 samt HedetBjörkliden.

Projektet
Prästkogen
har
tillsatts i projektförteckningen.
Enligt
bedömning
orsakar
vindkraftparken
inte
betydande konsekvenser med
projekt som är belägna på ett
avstånd som överskrider 10
km. I projektförteckningen har
projekt inom 10 km:s radie
från
Böle
projektområde
nämnts och därför har HedetBjörkliden inte tagits med.

25.4

I enlighet med MKB-lagen ska i
konsekvensbeskrivningen ges förslag till
åtgärder för att förebygga och begränsa
skadliga
miljökonsekvenser.
I
beskrivningen
ska
åtgärdernas
effektivitet bedömas och det ska anges
vilka av åtgärdena man kommer att vidta
inom projektet.

I konsekvensbeskrivningen ges
förslag till åtgärder för att
förebygga
och
begränsa
skadliga
miljökonsekvenser.
Enbart
sådana
lindrande
åtgärder som bedöms vara
effektiva och möjliga har
presenterats.

9-23

FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

för

19,

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANERING OCH DESIGN AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

56 (268)

KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE
Kontaktmyndigheten
konstaterar
att
åtgärder för att begränsa skadliga
konsekvenser är centrala när projektet
genomförs.
Granskningen
av
förebyggande
och
begränsning
av
skadliga
konsekvenser
ska
gälla
åtminstone
markanvändningen,
människorna, rekreationen, värdefulla
landskaps- och kulturmiljöer samt den
biologiska mångfalden, där särskild
uppmärksamhet
ska
fästas
vid
fågelbeståndet.

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN
Se ovan.

KAPITEL

Kraftledningssträckningen är en del av
projektet och dess konsekvenser bör
bedömas med samma tyngd som
konsekvenserna av byggandet och driften
av vindkraftverken.

De rutterna som ska utnyttjas i
Böle
vindkraftprojekt
har
bedömts i samband med MKBbehovsprövningen till Pjelax
vindkraftpark. NMT-centralen i
Österbotten har fattat beslut
(DNr EPOELY/564/2014) om
att MKB inte behövs i Pjelax
projekt.

25.5-25.6

I konsekvensbeskrivningen ska man
också granska metoder för att förebygga
risker
och
olyckssituationer
under
byggtiden.

Konsekvensbeskrivningen
omfattar en säkerhetsmiljöriskbedömning
vindkraftparkens byggdriftstid.

26

Det vore bra att upprepa invånarenkäten
när vindkraftsparken är i drift.

I uppföljningsprogrammet som
ingår
i
konsekvensbeskrivningen
anförs att man kan vid behov
genomföra en invånarenkät
om hur konsekvenserna av
vindkraftparken upplevs, när
vindkraftarken har varit i drift i
två år.

30

Det uppföljningsprogram som ska ingå i
konsekvensbeskrivningen bör innehålla
bullermätningar under drifttiden.

I uppföljningsprogrammet
ingår
konsekvensbeskrivningen
anförs
att
bullret
vindkraftparken när den
drift kan vid behov följas
genom mätningar.

30

Kontaktmyndigheten
konstaterar
att
senast i bygglovsfasen bör det läggas
fram ett tillräckligt detaljerat förslag till
uppföljningsobjekt
och
uppföljningsmetoder. Vid uppföljningen
av konsekvenser bör man beakta
konsekvenserna för såväl människor som
naturen. Uppföljningsprogrammet bör
innehålla de konsekvenser som ska
undersökas
samt
uppföljningsoch
rapporteringstidtabeller. Rapporterna ska
tillställas
kontaktmyndigheten
samt
kommunernas
miljöoch
hälsomyndigheter.

FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi
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och
för
och

som
i
från
är i
upp

Uppföljningen sker frivilligt
eller
genom
miljötillstånds
förpliktelser,
inte
genom
bygglovets förpliktelser.

30

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANE
ERING OCH DESIGN AB

MILJÖKON
NSEKVENSBE
ESKRIVNING
G

57 (26
68)

7.2 Förrändringarr i layout och
o
kraftv
verk
En ma
arkägare ino
om projekttområdet ha
ar meddelat att inga tturbiner ska
all placeras
s
på dennes fastig
ghet. Efterrsom projektutvecklin
ngen baserrar sig på en frivillig
g
ör och markägarna, har krafftverk, som
m i MKB-avtalsrrätt mellan projektö
progra
amskedet var
v på detta
a område, flyttats
f
eller strukits.
Vid uttformningen
n av altern
nativen som
m bedöms i MKB-be skrivningen
n har man
n
dessuttom beakta
at bullerniv
våerna på naturskydd
n
sområden på och i närheten av
v
vindkrraftparken
samt
områden
mnar
infö
öra
som
m
som
man
äm
naturs
skyddsområ
åden. Efterrsom naturskyddsområdena på eller i nä
ärheten av
v
projek
ktområdet inte bedöm
ms använda
as för natttiakttagelse
er har man
n tillämpatt
dagsriktvärdet 45
5 dB(A) förr dessa. I la
ayouterna för
f de bedö
ömda altern
nativen harr
ä
beakttat resultatten av natu
urutredning
garna och karteringarrna så, attt
man även
inga kraftverk ha
ar placeratss på område
en som bed
dömts vara
a värdefulla.
nte enbart strukit vin dkraftverk,, utan man
n
Vid förrändringar i layouten har man in
har strävat till att på base n av gjorda förändrin
ngar helhettsmässigt utforma
u
en
n
yout för vin
ndkraftpark en. Därmed har ett flertal
f
krafttverks lägen justerats
s
ny lay
(kraftv
verk nr 1, 3,
3 4, 8, 12, 13, 14, 16
6, 21, 25, 26).
2
Planen
n om serv
vicevägarna
a har efterr MKB-programskede
et uppdaterats enligtt
ändrin
ngar
i
vindkrafftverkens
g.
Tran
nsportrutterrna
och
h
placering
anknytningspunk
kterna till de
a vägnätet har inte än
ndrats.
et allmänna

8

MILJ
JÖKONSEK
KVENSER SOM SKA BEDÖMAS
S OCH BED
DÖMNINGS
SMETODER
R

8.1 Kon
nsekvense
er som ska
all bedöma
as
I förfa
arandet vid miljökonssekvensbedömning granskas pro
ojektets öv
vergripande
e
konsek
kvenser förr människo rna, miljön
ns kvalitet och
o tillstånd
d, markanv
vändningen
n
och na
aturresurse
erna samt deras interaktion i den omfattn
ning som förutsätts
f
i
MKB-la
agen och –förordninge
en (Figur 8-1).
8

Figur 8-1. Direk
kta och ind
direkta verkningar so
om ska utrredas i enllighet med
d
agen.
MKB-la

Varje MKB-projekt medför en specifik
k uppsättning av kon sekvenser som berorr
ojektets karaktär, om
mfattning oc
ch placering. De konssekvenser som enligtt
på pro
MKB-la
agen bör be
eaktas i MK
KB-processen preciserras därför a
alltid separa
at för varje
e
projek
kt. Denna så
s kallade sscreening görs
g
i finlän
ndska MKB
B-förfarande
en typiskt i
samförstånd me
ed kontakttmyndighetten under MKB-prog
gramskedett och kan
n
mföras unde
er MKB-förffarandets fö
örlopp vid behov.
b
genom
FCG Planerring och desig
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Vindkrafftparkens konsekvens
k
ser komme
er att ske under
u
parke
ens tre ske
eden: vid
byggand
det, drifte
en och n
nedläggning
gen. Alla dessa sskeden be
eaktas i
miljökon
nsekvensbe
edömningen
n. Konsekvenserna vid byggs kedet kom
mmer att
vara kortvariga oc
ch kommerr främst attt vara relaterade till röjningsarb
beten vid
a, använd
dningen av arbetsm
maskiner o
och trafik
ken som
kraftverrksplatserna
förorsak
kas av trransportern
na. Då vindkraftpar
v
rken blivitt färdig, kommer
konsekv
venser att orsakas
o
av vindkraftv
verken som är i drift, t.ex. för landskapet
och ljud från ro
oterande v
vingar. Und
der nedläg
ggningen a
aftparken
av vindkra
kas konsek
kvenser so
om är jäm
mförbara med
m
byggsskedet, me
en dessa
förorsak
kommerr att vara lindrigare.
De mes
st centrala
a miljökonssekvensern
na från vindkraftpark
ken är de
e visuella
förändringar den orsakar
o
i lan
ndskapet, konsekvens
k
ser för natu
uren, ljudlandskapet
nniskors lev
vnadsförhå llanden.
och män
8.2 Kons
sekvensernas särdra
ag och bettydelse
venserna och skillnad
den mellan konsekven
nserna besk
dsakligen
krivs huvud
Konsekv
skriftligtt. Beskrivn
ningen åsk
kådliggörs med bilder och tabe
eller. I förfarandet
definiera
as kända konsekvens
k
ser och derras betydelse. I bedö
ömningen definieras
d
varje ko
onsekvens karaktär o
och betydelse utifrån kriterier ssom utveck
klats med
stöd av IEMA:s (20
004) bedöm
mningshand
dbok (Figurr 8-2). Flerttalet konse
ekvensser
är beroe
ende av varandra. Så är människans trivsel beroende
e av att bo i en sund
samhälls
sstruktur med
m
god m
miljö och kommunika
k
ationer. I MKB beakttas detta
genom att
a identifie
era konsekv
vensen som
m direkt elle
er indirekt.

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

8.3 Miljö
öriskbedöm
mning
I MKB--förfarandet identifie
eras projektets miljö- och ssäkerhetsris
sker och
eventue
ella störningar, och m
man bedöm
mer deras sannolikh et och följjder. Vid
riskbedö
ömningen uppskattass hur störningarnas effekter kan undvikas och
korrigerrande åtgärrder föreslå
ås.
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8.4 Kon
nsekvense
er efter ne
edläggning
g
Konsekvenserna vid verkssamhetens avslutande och därrefter bedö
öms underr
andet att ve
erksamhete
en vid anläggningen upphör
u
i en
nlighet med projektets
s
antaga
tekniska beskrivn
ning.
8.5 Mettoder för jämförelse
j
e av altern
nativen
Som metod
m
för jämförelse
e av alternativen an
nvänds den
n s.k. spe
ecificerande
e
metod
den som be
etonar en beslutsfatttning som utgår från
n olika värrdemässiga
a
utgång
gspunkter. Betydelsen
n av de olika alternativens inte
erna konsek
kvenser av
v
olika typer jämfförs inte, eftersom vikten
v
av varje ensk
kild konsekvenstyp i
n annan ko
onsekvensty
yp i många
a fall är allttför värdebe
etonad och
h
förhållande till en
positivistiska metoder. Detta inn
nebär exem
mpelvis attt
inte kan fastställas med p
störning intte kommer att jämföra
as med olägenheter i landskapett.
bullers
Med denna
d
metod kan m
man analy
ysera åtgä
ärder för att minska
a skadliga
a
miljökonsekvense
er samt ta
a ställning till de olika alterna
ativens miiljömässiga
a
mförbarhet, men inte
e fastställa det bästa
a alternativ
vet. Beslutet om dett
genom
bästa alternativet fattas av projektets beslutsfatttare.
d annat gä
älla vindkrraftverkens
s och krafttledningens
s placering
g
Dessa kan bland
samt vindkraftve
v
rkens fund amenttekn
nik och storlek.
8.6 Osä
äkerhetsfa
aktorer
Bedöm
mningen av
v miljökonssekvenser är alltid fö
örknippad m
med antaganden och
h
genera
aliseringar, utifrån villka konsekv
venserna, deras skep
pnad, varak
ktighet och
h
storlek
ksklass fa
astställs. Osäkerhett vid be
edömningen
n beror bl.a. på
å
utgång
gsuppgifterrnas tillförrlitlighet och
o
noggrannhet ssamt på projektets
s
planerringsläge. I MKB-be
eskrivninge
en presenteras osä
äkerhetsfak
ktorer och
h
antaga
anden som bör beakta
as.
8.7 Gra
anskningsområden
sområde av
vses ett om
mråde som man på go
oda grunde
er kan anta
a
Med gransknings
s
Man ha
ar strävat e
efter att fastställa ettt
att miljökonsekvenserna st räcker ut sig.
kningsområ
åde som ärr så stort att inga re
elevanta m
miljökonsekv
venser kan
n
gransk
antas uppstå utanför områd
det.
kningsområ
ådets omfa
attning bero
or på egens
skaperna a
av det objek
kt som ska
a
Gransk
gransk
kas. En de
el konsekv
venser beg
gränsas till projektom
mrådet, till exempell
byggåtgärderna, och en de
el breder ut sig över ett myck
ket stort område,
o
tilll
pel
konse
ekvenserna
a
för
landskapet. Därtill
kan
de indirekta
a
exemp
konsek
kvenserna ha en reg
gional, nationell eller internatio
onell omfattning t.ex.
genom
m förlust av
v ett viktigt rekreationsområde eller en ende
emisk art.
Nedan
n presenterras de av projektets granskning
gsområden
n som har bedömts i
MKB-p
programske
edet. Dera
as omfatttning har bedömtss utifrån de olika
a
konsek
kvensernas
s
karaktä
äristiska
drag.
In
ndirekta
nser
och
h
konsekven
konsek
kvenser so
om på gru
und av sina egensk
kaper inte kan avgrränsas harr
uteläm
mnats (exem
mpelvis kon
nsekvenserrna för klim
matet).
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Tabell 8.1. Storleken på det verkningsområde som ska granskas enligt
konsekvenstyp.
Konsekvenstyp
Samhällstruktur, landskap
och kulturmiljö

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 20 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

Naturresurser på projektområdet
Radar och telekommunikation inom 20 km
Trafik 300 m från kraftverk samt till närmsta
specialtransportled (RV-8)
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Figur 8-3. Avståndszonerna från projektområdet med 20 kilometers radie.
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SAMHÄLLSSTRUKTUREN
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KON
NSEKVENSER FÖR SA
AMHÄLLST
TRUKTURE
EN OCH MA
ARKANVÄ
ÄNDNINGEN

9.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
De dirrekta konse
ekvenserna
a för mark
kanvändning
gen uppstå
år på proje
ektområdett
genom
m
att
områdena
o
där
vin
ndkraftverk
ken
bygg
gs
föränd
dras
från
n
skogsb
bruksområd
de till enerrgiproduktio
onsområde. Eftersom vindkraftv
verken inte
e
kommer att om
mges med stängsel är konsekvenserna mycket lokala
l
och
h
användningen på proje
ektområdett kan i huvu
udsak fortssätta som tiidigare.
marka
Projek
ktets
dire
ekta
kon
nsekvenser
för
planläggning
gen
fram
mträder
i
vindkrraftparkens
fysiska
a
miljö.
konse
ekvenser
både
i
Indirektta
vindkrraftparksom
mrådet och i dess närmiljö kan orsakas
o
av buller, sku
uggbildning
g
och
synlighet.
Dessa
på
p
plane
eringen
av
vissa
a
kan
inverka
användningsformer,
utveckland
det
av
onsoch
h
marka
rekreatio
såsom
bostad
dsområden inom fem kilometer från
f
vindkra
aftparken.
9.2 Utg
gångsdata
a
Den nuvarande
e och ko
ommande markanvä
ändningen i projek
ktområdets
s
gande omrråden utred
ddes med stöd av Oiva och Co
orine-datab
basen samtt
närligg
utgång
gsmaterial som er hölls av kommune
ens och landskapsfförbundens
s
planerringsmyndig
gheter och av lokala invånare. Som
S
underrlag använd
ds även de
e
riksom
mfattande målen
fför
områdesanvändningen jä
ämte
pre
eciseringar,,
anvisn
ningar och handböcker
h
nytning till planeringe
en och geno
omförandett
r med ankn
av pro
ojektet, gälllande och framliggan
nde planer för markan
nvändning som gällerr
projek
ktområdet, geografisk
ka data, kartunderlag,, fotografie
er och flygb
bilder samtt
den prreliminära planen
p
för fförläggning
g av vindkra
aftparken.
9.3 Nulläge
9.3.1 M
Markanvänd
dning
Projek
ktområdets areal ärr 2 120 ha
h
och består till största delarna
d
av
v
skogsb
bevuxen mark
m
samt skogsbevu
uxen myrm
mark. På p
projektomrrådet finns
s
även kalhyggen,, främst i områdets norra dela
ar och öve r resten av områdett
ådet är dikat fö
ör att frrämja sk
kogsbruket.
tämligen utspritt. Områ
örhållanden
na på projek
ktområdet är 40 - 80 meter överr havet.
Höjdfö
Enligt Corine 200
06 består projektomrrådet av sk
kogs- och mossområden, varav
v
skogso
områdena
de
elen
bes
står
av
g.
Enligtt
till
sttörsta
barrskog
Naturrresursinstitutets (tidig
gare Skogsfforskningsinstitutets) statistik frå
ån 2011 ärr
trädbe
eståndet på
å projektom
mrådet huvudsakligen mellan en ålder på <20-100
<
årr
(Puustton ikä 2011, © Skogssforsknings
sinstitutet, 2013).
Tabell 9.1. Marka
användning
gen på projektområdet enligt Corrine 2006.

Markanvändning
g
Barrs
skog / Havu
umetsä
Glesb
bevuxet sko
ogsområde / Harvapuustoiset me
etsäalueet
Bland
dskog / Sek
kametsä
Öppe
en mosse / Avosuo

Areal (h
ha)
1 025
528
460
114

ojektområdet finns de
et bergs- och
o
marktä
äkter i bru k. Invid vä
äg 67 i de
e
På pro
västra delarna av
v projektom
mrådet finn
ns det en bergstäkt
b
o
och i projek
ktområdets
s
d
invid projektomrrådets grän
ns finns dett grus- och sandtag.
östra delar
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Bergs- och marktäkter behandlas i samband med konsekvenser på näringslivet,
kapitel 22.
9.3.2 Planerad markanvändning (planläggning) och samhällstruktur
9.3.2.1

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.
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 godkände
Österbottens förbund under sommaren 2014 Etapplandskapsplan 2 för
förnybara energiformer och deras placering i Österbotten.
9.3.2.2

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 ett 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
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(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 9-1).
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 de nordöstra delarna av projektområdet finns ett grundvattenområde,
bestående av två sammanhängande delområden. I öster direkt utanför
projektområdet finns en vattentäkt. Med beteckningen et-v anges befintliga
regionalt betydande vattentäkter. På området gäller bygginskränkning enligt
markanvändnings- och bygglagen.
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). Enligt 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).
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
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.
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Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2010).
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projektområde

på

Österbottens förbund har inlett arbetet med Österbottens landskapsplan 2040.
Planen utarbetas i form av en helhetslandskapsplan som omfattar hela
landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan
år 2018. Då den nya landskapsplanen fastställts ersätter den Österbottens
landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner (Österbottens förbund
2015).
9.3.2.3

Etapplandskapsplaner
I samband med landskapsplanen har gjorts även nya etapplaner. Dessa består
av Etapplandskapsplan I (lokalisering av kommersiell service) och
Etapplandskapsplan 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).
I etapplandskapsplan 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
11.3-9.4.2013. Landskapsfullmäktige under sitt sammanträde 12.5.2014
godkänt etapplan 2 och planen har skickats vidare till Miljöministeriet för
fastställelse.
Enligt etapplandskapsplan II är projektområdet beläget på ett markområde,
Långmarken, som lämpar sig för byggande av en vindkraftpark med regional
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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).

Figur 9-2. Böle projektområde i förhållande till etapplan II. (Österbottens
förbund 2014b)

9.3.2.4

Generalplan
Det finns inga generalplaner på projektområdet. Inom ca 10 kilometer av
projektområdet finns Pjelax delgeneralplan belägen i Pjelax by, Närpes
strandgeneralplan och Kristinestad strandgeneralplan belägna längs med Närpes
och Kristinestads kuster, delgeneralplanen för vindkraftpark vid Gamla
Närpesvägen (Kristinestad) och Bötombergens delgeneralplan (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
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delgeneralplanen är belägna närmast projektområdet, på ett avstånd av dryga
en kilometer (Figur 9-3).
Övriga generalplaner i planeringsområdets näromgivning ligger på över två
kilometers avstånd från Böle projektområde.

Figur 9-3. Projektområdet i förhållande till Pjelax delgeneralplan (Närpes stad
2006).

9.3.2.5

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 fyra kilometers avstånd från
planeringsområdet. Dessutom finns det en detaljplan (2011231) i Kaskö och i
Kristinestad (2011287).

9.3.2.6

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 9-4.
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Figur
9-4.
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.

9.3.2.7

Samhällstruktur
YKR-klassificeringen av samhällstrukturen i Finland är en klassificering av
tätorter, byar och landsbygd. Det finns även större områden som är helt utanför
klassificeringen, vilka i närheten av projektområdet främst består av skogs- och
myrmarker. Tätorter inom fem kilometer från projektområdet är Perälä och de
södra delarna av Närpes centrum. Mörtmark, Salonpää, Bäckliden och Pjelax har
klassificerats som byar, medan Viiti har klassats som en liten by.
Projektområdet har klassats som landsbygdsområden eller är utanför
klassificeringen. I förhållande till YKR-klassificeringen från 2005 har det inte
skett större förändringar eller utvidgningar av samhällstrukturen mot
projektområdet. Salonpää har år 2005 klassats som en liten by och år 2010 som
en by och Pjelax by har under perioden utvidgats mot nordost. De centrala
delarna av Mörtmark by har igen klassificerats som tätorter 2005 men som by
är 2010.
Bosättningen kring projektområdet är huvudsakligen belägen i samband med
samhällsstrukturen, förutom för några fasta bostäder och fritidsbostäder som är
belägna på landsbygdsområden.
På projektområdet finns det enligt Lantmäteriverkets databas två fritidsbostäder
och en fast bostad. Deras användning presenteras i kapitel 12.
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Figur 9--5. Projekto
området i fö
örhållande till samhällsstrukture
en och bosä
ättningen
i näromg
givningen.
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intern elöverföring och elstationen) är belägna på skogsområden i olika stadier
och det befintliga trädbeståndet röjs då vindkraftparken byggs. De områden
som bebyggs kommer inte att kunna användas för skogsbruk under
vindkraftparkens drifttid. Projektområdet har ett extensivt nätverk av befintliga
skogsbilvägar, vilket innebär att man inte behöver bygga ut skogsbilnätverket i
betydande mån på projektområdet och därmed är det möjligt att minimera de
skogsbruksområden vars markanvändning förändras.
Konsekvenserna är direkta och kan anses vara långvariga och irreversibla,
eftersom vindkraftparkens konstruktioner kommer att finnas kvar under en
period på ca 25-30 år. Den andel av projektområdet där markanvändningen
kommer att förändras är dock mycket liten i förhållande till dess hela areal,
endast 2,0-2,4 % av hela projektområdet beroende av alternativet. Eftersom
den förändrade markanvändningen endast riktas mot en liten andel av
projektområdet bedöms konsekvenserna vara lokala och lindrigt negativa.
Tabell 9.2. Andelar av projektområdet där den nuvarande markanvändningen
förändras enligt de olika alternativen.
Alt 1
(ha)

Alt 2
(ha)

Andel av hela
projektområdet
%

Uppställningsytor och monteringsområden

27

23

1,1-1,3 %

Nya service- och transportvägar samt intern
elöverföring

6,4

5,4

0,2-0,3 %

16,1

13,6

0,6-0,8 %

Elstation

0,5

0,5

0,02 %

Sammanlagt

50

42,5

2,0-2,4 %

Konstruktioner

Vägar som ska iståndsättas samt intern
elöverföring

9.5.2 Konsekvenser för den planerade markanvändningen
9.5.2.1

Mål och planer för områdesanvändning
Projektet uppfyller de riksomfattande målen för områdesanvändningen genom
att trygga behov inom energiförsörjningen samt genom att främja utnyttjande
av förnybara energikällor. Båda bedömda alternativen för Böle vindkraftpark
uppfyller även målet att placera kraftverken i enheter som omfattar flera
kraftverk, då alternativen består av 23 eller 27 kraftverk. Via MKB-förfarandet
utreds konsekvenserna för markanvändningen i den närmaste omgivningen,
utvecklingen av markanvändningen och närmiljön samt i synnerhet
bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och
kulturhänseende samt särdragen i landskapet. I samband med planeringen av
vindkraftparken fäster man särskild uppmärksamhet vid att förebygga sådana
olägenheter och risker som människans hälsa utsätts för. Vindkraftparken
bedöms även skapa förutsättningar för anpassning till klimatförändringen
genom att främja tillbudet av förnybar energi.
Konsekvenserna bedöms vara positiva.
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Landskapsplaner
Projektområdet är i sin helhet beläget på ett område som har betecknats som
ett luo-område. Beteckningen anvisar ett nationellt betydande fågelområde
(FINIBA-område) utanför skyddsområden. Beteckningen har beaktats i
Etapplandskapsplan II genom tv-2-beteckningens anvisning ”Vid den mer
detaljerade planeringen av vindkraftsområdena ska uppmärksamhet fästas vid
… att förekomsten av arter i habitatdirektiv IV a och förutsättningarna för
primärnäringar och marktäkter tryggas.”. Konsekvenserna för naturmiljön och
djurarterna har bedömts i MKB-beskrivningen och därmed bedöms Böle
vindkraftpark inte försvaga luo-beteckningen i landskapsplanen. Ytterligare
beteckningar på projektområdet är en riktgivande beteckning för friluftsled i
nordost samt en beteckning för grundvattenområde. Den riktgivande
beteckningen för friluftsleden är del av ett nätverk som löper genom hela
Österbotten, i närheten av projektområdet löper leden från Kristinestad till
Närpes centrum och vidare norrut. Eftersom sträckningen av leden är
riktgivande bedöms vindkraftparken inte orsaka sådana negativa konsekvenser
som skulle försvaga beteckningen i landskapsplanen. Vindkraftparken inhägnas
inte, vilket betyder att området även under vindkraftparkens drift kan användas
för rekreation och friluftsliv. Vindkraftverk har inte placerats på
grundvattenområden och därmed bedöms vindkraftparken inte ha konsekvenser
för grundvattenbeteckningen i landskapsplanen.
Böle vindkraftpark bedöms inte i något av de bedömda alternativen orsaka
sådana negativa konsekvenser för beteckningarna i Österbottens landskapsplan
som angetts för projektområdet eller i dess omedelbara närhet, som skulle
förhindra förverkligandet av landskapsplanen.

9.5.2.3

Etapplandskapsplaner
Eftersom inga beteckningar har anvisats för projektområdet eller dess
omedelbara närhet i Etapplandskapsplan I bedöms inget av de bedömda
alternativen för Böle vinkraftpark orsaka konsekvenser.
Projektområdet är beläget på ett område som i Etapplandskapsplan II har
betecknats som ett område för vindkraftpark av regional betydelse (tv-2). I
etapplanen finns ett hål i mitten p.g.a. de skyddsområden som finns belägna
där. Vindkraftverk har inte placerats i detta hål i beteckningen i etapplanen.
Vindkraftverken är huvudsakligen belägna på tv-2-området och därmed bedöms
konsekvenserna vara positiva och förverkliga målen i Etapplandskapsplan II. De
kraftverk som är belägna utanför tv-2-området bedöms inte orsaka sådana
negativa konsekvenser som skulle strida mot etapplanens målsättningar. I
alternativ 2 är färre kraftverk belägna utanför området som anvisats i etapplan
II.
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Figur 9-6. Vindkraftverkens läge i förhållande till Etapplandskapsplan II
(Österbottens förbund 2014b).

9.5.2.4

Generalplaner
Böle vindkraftpark bedöms inte orsaka konsekvenser för delgeneralplanen för
Pjelax by, som är belägen närmast projektområdet. Enligt Närpes stad (e-mail
25.2.2014) finns det inte planer på att utvidga bosättningen i Pjelax utanför den
ikraftvarande delgeneralplanen.

9.5.2.5

Detaljplaner
På grund av det långa avståndet till närmaste detaljplanerade område bedöms
Böle vinkdraftpark inte orsaka konsekvenser för befintliga detaljplaner.

9.5.2.6

Planläggningsområde
Projektområdet för Böle vindkraftpark är i enlighet med det område som Närpes
stad har beviljat planläggningstillstånd för. Därmed uppstår inga konsekvenser.
I samband med projektet uppgörs en delgeneralplan så att den kan användas
som grund vid beviljandet av bygglov enligt 77a § i MBL vilket möjliggör
byggandet av vindkraftverk på området. En plan för deltagande och bedömning
gällande delgeneralplanen för Böle vindkraftpark har varit framlagd till påseende
5.12.2014-5.1.2015.

9.5.2.7

Samhällsstruktur
Böle vindkraftpark är inte belägen på ett område som har klassificerats som
tätort, by eller liten by. Projektområdet har klassificerats som landsbygd eller
som områden som inte alls har klassificerats.
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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.
2013a).
Värdefulla landskapsområden på landskapsnivå i närheten av projektområdet är
Teuvanjoki-Tjöck ådal samt Närpes ådal. Avståndet till objektet Teuva-Tjöck
ådal är ca 1,4 kilometer mot sydost. Vid inventeringen av landskapsområdet har
dess avgränsning föreslåtts utvidgas. 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 2013b).
På ett avstånd av över tio kilometer från planerade kraftverk finns det
ytterligare landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå vid Tjöck och
Butsbacken samt Lappfjärd.
10.3.3 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009)
På projektområdet eller i dess direkta närhet finns inga värdefulla byggda
kulturmiljöer av riksintresse (Figur 10-1). Inom 20 kilometer finns 16
kulturmiljöer av riksintresse.
Närpes kyrka och kyrkstallar (RKY 1628). Objektet består av en medeltida
stenkyrka, kyrkostall i närmiljön, sockenmagasin, sockenstuga samt en
prästgård.
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
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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.
10.3.4 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993)
På projektområdet eller i dess direkta närhet finns inga värdefulla byggda
kulturmiljöer av landskapsintresse (Figur 10-1). Inom 20 kilometer finns 10
kulturmiljöer av landskapsintresse. Flera av dessa byggda kulturmiljöer
motsvarar RKY 2009-objekt, men är större till sin utbredning.
Närpes kyrkonejd (1700) är en större avgränsning av RKY 2009-objektet Närpes
kyrka och kyrkstallar.
Kulturlandskapet vid Närpes å (1701) består av den gamla bebyggelsen och
åkerlandskapet intill Närpes ådal.
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Latva-Koms byggnadsgrupp och kyrkoby (1710) är en större avgränsning av
RKY 2009-objektet Latva-Koms som hör till Teuva bondshus med stängda
gårdar.
Benvik gård och kulturlandskap (1684) är en större avgränsning av RKY 2009objektet Benvik gård som tillhör helheten Österbottens industritida gårdar.
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.
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.
Bötom kyrka och Palkkamäki prästgård (1593) är en större avgränsning av RKY
2009-objektet Bötom kyrka.
Kauppila by (1711) har ett byggnadsbestånd som härstammar från olika åldrar,
men som tillsammans med det omgivande åkerlandskapet bildar ett värdefullt
kulturlandskap.
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.
10.3.5 Områden som är nationellt värdefulla eller värdefulla på landskapsnivå med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården
Områden som är nationellt värdefulla eller värdefulla på landskapsnivå med
tanke på kulturmiljön eller landskapsvården har betecknats som vma eller ma i
Österbottens landskapsplan. Flera av dessa områden motsvarar RKYavgränsningar, men utöver dessa har inom 12 kilometer från de planerade
kraftverken Teuva by och ådal, Hautamäki och delar av Tjöck och Lappfjärd
betecknats som ma-områden.
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.
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Figur 10-2. Böle vindkraftparks synlighet i alternativ 1 i förhållande till
närbelägen bosättning.

Vindkraftparkens näromgivning, 0-5 km från planerade kraftverk
Inom fem kilometer från de planerade vindkraftverken är vindkraftverken enligt
synlighetsanalysen synliga till myrmarkerna på projektområdet samt till de
större åkerområdena kring vindkraftparken.
Enligt synlighetsanalysen är Böle vindkraftpark synlig till Österskogen och Viiti
norr om den planerade vindkraftparken. I alternativ 1 för vindkraftparken finns
det några bostäder inom dominansområdet för vindkraftverken nr 27 och nr 19.
I alternativ 2 finns det ett par bostäder inom dominansområdet för kraftverket
nr 19. Till de närmaste bostäderna öster om kraftverket nr 19 är
vindkraftverken inte synliga, medan de enligt synlighetsanalysen är synliga till
några av bostäderna norr om kraftverk nr 27. Vindkraftverkets dominansområde
har ofta definierats som 10 x navhöjden, d.v.s. knappa 1,5 km i detta fall. Längs
med Österskogsvägen och Viitintie har några av bostäderna insikt till
vindkraftparken medan övriga har trädbestånd kring gårdarna, vilket förminskar
vindkraftparkens landskapskonsekvenser. Fotomontage har uppgjorts från
korsningen av Teuvavägen och Österskogsvägen samt från Snickars vid
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Österskogsvägen. I alternativ 1 utgör de nordligaste kraftverken ett starkt
intryck på landskapet för de som rör sig på vägen, då två av de närmaste
kraftverken (nr 26 och 27) syns till ca hälften. Landskapskonsekvenserna
bedöms vara måttliga i alternativ 1, medan de är små i alternativ 2, eftersom
endast några av kraftverken är synliga ovan trädtopparna.

Figur 10-3. Fotomontage nr 8 för alternativ 1. Avstånd till närmaste kraftverk
1,4 km.

Figur 10-4. Fotomontage nr 8 för alternativ 2. Avstånd till närmaste kraftverk
2,8 km.

Fotomontage 7 har uppgjorts från Snickars på Österskogsvägen. Till denna
punkt har skogen en mindre skymmande effekt, eftersom det öppna området
mellan vindkraftparken och fotopunkten är större samt för att man kan se
vindkraftparken till hela sin bredd. I alternativ 1 är ett tiotal kraftverk synliga till
två tredjedelar av tornet och raden av vindkraftverk förändrar det lugna lantliga
landskapet till mer teknologiskt. Avståndet till närmaste kraftverk är dryga två
kilometer i alternativ 1 och kraftverken nr 25, 26 och 27 framställs som mest
dominerande i landskapet. I alternativ 2 är kraftverken som närmast belägna på
ett avstånd av dryga tre kilometer, men är fortfarande synliga till ett flertal och
förändrar landskapets karaktär. I alternativ 1 bedöms konsekvenserna vara
minst måttliga, medan de i alternativ 2 är måttliga.
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Figur 10-5. Fotomontage 7 från Snickars vid Österskogsvägen i alternativ 1.
Avstånd till närmaste vindkraftverk 2,2 km.

Figur 10-6. Fotomontage 7 från Snickars vid Österskogsvägen i alternativ 2.
Avstånd till närmaste vindkraftverk 3,1 km.

Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga till bosättningen längs med
Myrkyntie och Joentaustantie. Bosättningen är belägen invid vägarna och
gårdarna omges till stora delar av gårdsträd. Då man rör sig längs med vägarna
mot vindkraftparken kan man ställvis se delar av vindkraftparken, men insikten
skyms ställvis. Kraftverken är även belägna bakom skogskanten, vilket betyder
att kraftverken inte är synliga till hela tornet. För bosättningen i Salonpää är
vindkraftverken synliga till ett flertal på ett avstånd av ca 2,5 kilometer i
alternativ 1 och 3,5 kilometer i alternativ 2. Eftersom kraftverken i alternativ 2
är belägna längre bort än i alternativ 1 i förhållande till Salonpää, bedöms
konsekvenserna vara små till måttliga i alternativ 2. I alternativ 1 kan de
närmaste kraftverken vara mer dominerande i landskapet och konsekvenserna
är måttliga till minst måttliga.
Till Mörtmark är kraftverken synliga till de östra delarna av åkerdalen. Peräläntie
löper väster om ådalen och den omges av trädbestånd, vilket innebär att
synligheten till vindkraftparken är begränsad. Joentaustantie, som löper öster
om ån, har ställvis bättre insikt mot vindkraftparken. Avståndet till närmaste
kraftverk närmar sig dock fem kilometer, och kraftverken är synliga till
rotorerna men förblir övrigt bakom skog. Landskapskonsekvenserna till
Mörtmark bedöms vara högst måttliga i båda alternativen.
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Figur 10-7. Fotomontage 11 från Storåsinloukko i alternativ 1. Avstånd till
närmaste kraftverk är 4,8 km.

Till Pjelax by är vindkraftverken i Böle synliga på ett avstånd av över 3,5
kilometer. För bosättningen i byn är konsekvenserna de samma i alternativ 1
och 2, eftersom det inte finns några skillnader i layouten för de kraftverks del
som är belägna närmast byn. Enligt fotomontage 2 är kraftverken
huvudsakligen belägna bakom skog och konsekvenserna bedöms vara små i
båda alternativen. Nordväst om vindkraftparken, till Bäckliden, är flera kraftverk
synliga än till Pjelax by. Ca tio av kraftverken är synliga till hela rotorn, medan
de
övriga
kraftverken
endast
syns
till
något
rotorblad.
Landskapskonsekvenserna bedöms vara måttliga i båda alternativen.

Figur 10-8. Fotomontage 5 för alternativ 1 från Bäckliden. Avstånd till närmaste
vindkraftverk 3,7 km.

Vindkraftparkens mellanområde, 5-12 km från planerade kraftverk
Inom mellanområdet är vindkraftparken enligt synlighetsanalysen synlig till
Pjelaxfjärden, Närpes centrum, Perälä, södra Mörtmark och Tjöck. Till
Pjelaxfjärden och Rörgrund är kraftverken på Böle synliga som närmast på ett
avstånd av knappa sju kilometer, och är därför inte längre dominerande i
landskapet. Konsekvenserna bedöms vara små i båda alternativen.
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken på Böle synliga till Närpes centrum,
men byggnader och växtlighet hindrar att direkta insynsvinklar mot
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vindkraftparken bildas. Från åkerområdet norr om Slätmossen och från
korsningen av Närpesvägen och riksväg 8 är kraftverk synliga på ett avstånd av
dryga sex kilometer. Kraftverken är synliga för de som rör sig på vägarna, men
utgör enligt bedömning små landskapskonsekvenser i båda alternativen.
Till Perälä och Teuva är vindkraftverken synliga enligt synlighetsanalysen. På
basen av fotomontage och flygfoto är insynen till vindkraftparken inte direkt,
utan skyms av skog på flera ställen. Speciellt i tätorten Teuva bildar gårdarna
och samhällsstrukturen ett sådant landskap att vindkraftverken inte kommer att
bli ett dominerande inslag i landskapet. Speciellt i alternativ 2, då avståndet till
närmaste vindkraftverk är längre än i alternativ 1, är konsekvenserna
huvudsakligen små eller uppstår inte alls.

Figur 10-9. Fotomontage 9 för alternativ 1 från Perälä. Avstånd till närmaste
kraftverk är 6,5 km.

Vindkraftparkens fjärrområde, 12-20 km från planerade kraftverk
På fjärrområdet uppstår det främst landskapskonsekvenser vid bra och klart
väder samt av flyghindersljusen. De yttersta vindkraftverken kommer att förses
med ett flyghindersljus som blinkar klart under dagstid och är konstant rött
under natten. Landskapsbilden i södra Närpes präglas i nuläget av den effektiva
växthusnäringen, som under nattid framkommer som starka ljuskällor i
landskapet. I förhållande till dessa bedöms inte flyghinderljusen orsaka en skarp
kontrast mot de nuvarande förhållandena och konsekvenserna av
flyghinderljusen bedöms vara små.
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10.5.2 Konsekvenser för landskapsområden

Figur 10-10. Vindkraftverkens synlighet i alternativ
landskapsmässiga värdeområden inom 20 kilometer.

1

i

förhållande

till

Vindkraftparkens näromgivning, 0-5 km från planerade kraftverk
Inom närområdet finns inte nationellt värdefulla landskapsområden. TeuvanjokiTjöck ådal, som klassas som värdefullt på landskapsnivå, har i samband med
inventeringarna 2012-2013 utvidgats i förhållande till den nuvarande
avgränsningen i landskapsplanen:
”Växthuskoncentrationen i Äystö lämnas utanför avgränsningen (inget visuellt
samband) och åkrarna vid Tervaojanluoma tas med. Riippi bycentrum och
gamla väg inkluderas. På avsnittet Kauppila-Varala avgränsas den visuella
helheten och åkrarna inkluderas i större utsträckning. Teuva centraltätort
lämnas utanför. Områdena i Bötom, Kristinestad och Teuva sammanslås till ett
landskapsområde.” (Kuoppala et al 2013b)
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga till en stor del av
landskapsområdet som är värdefullt på landskapsnivå. Hela landskapsområdet
sträcker sig från som närmast ca 1,4 kilometer från ett planerat kraftverk (alt 1)
ända till ca 20 kilometer från närmaste planerade kraftverk. Från
FCG Planering och design Ab
Företagaregatan 12, PB 187, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANERING OCH DESIGN AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

87 (268)

landskapsområdet har det uppgjorts sammanlagt tre fotomontage (nr. 9, 10 och
11). Det trädbestånd och den växtlighet som omger vindkraftparken samt den
växtlighet som finns längs med vägkanter och gårdar hindrar klar insikt mot
vindkraftparken på ett flertal ställen då man rör sig i landskapsområdet.
Konsekvenserna bedöms vara måttliga i alternativ 1 och högst måttliga i
alternativ 2, då de fyra kraftverk som är belägna närmast Perälä har tagits bort.

Figur 10-11. Vindkraftverkens läge och synlighet i alternativ 1 i förhållande till
den föreslagna utvidgningen av Teuvanjokilaakso-Tjöck ådal landskapsområde.
Avgränsningen som föreslås har markerats med röd streckad raster i
kartutdraget. (Kuoppala et al. 2013b)

Vindkraftparkens mellanområde, 5-12 km från planerade kraftverk
Inom vindkraftparkens mellanområde finns Kulturlandskapet vid Närpes ådal
beläget på ett avstånd av minst 5 kilometer från planerade kraftverk och som
mest på ett avstånd av över 30 kilometer. Landskapsområdet har vid
inventeringar föreslåtts lyftas till nationellt värdefullt. Enligt synlighetsanalysen
är vindkraftverken ställvis synliga från och kring Närpes centrum och omgivning
samt från åkerområdena vid Västra och Östra Yttermark. Huvudsakligen bildar
trädbeståndet
längs
med
Vasavägen
ett
synlighetshinder
in
mot
vindkraftparken. Från områden som Vettmossvägen, som löper parallellt öster
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om Vasavägen, bildas det större åkerområden mellan åskådningspunkten och
kraftverket och kraftverken kan urskiljas. Dock är kraftverken på detta avstånd
synliga till högst rotorerna, vilket inte bedöms orsaka en betydande konsekvens
för landskapsområdet. Helhetsmässigt bedöms konsekvenserna förbli små till
högst måttliga för landskapsområdet, eftersom kraftverken endast är delvis
synliga och avståndet är som minst fem kilometer.
Inom mellanområdet finns det ytterligare landskapsområden som är värdefulla
på landskapsnivå vid Tjöck och Butsbacken. Enligt synlighetsanalysen är
kraftverken synliga till dessa objekt, men småskaligheten i det bebyggda
landskapet samt avståndet till vindkraftparken innebär att konsekvenserna
bedöms vara små.
Vindkraftparkens fjärrområde, 12-20 km från planerade kraftverk
Inom fjärrområdet finns Kulturlandskapen vid Storå-Lappfjärd ådal, som täcker
delar av Lappfjärd samt en lång ådal från Bötom till Storå. Av dessa är områden
inom Bötom och Kristinestad belägna inom 20 kilometer från planerade
kraftverk. Enligt synlighetsanalysen är kraftverk synliga till Lappfjärd.
Småskaligheten i det bebyggda landskapet, omgivande skog samt avståndet till
vindkraftparken innebär att konsekvenserna bedöms vara små.
I övrigt finns det värdefulla landskapsområden på landskapsnivå kring
Kristinestad
centrum,
Kaskö
och
Horonkylä
dit
kraftverk
enligt
synlighetsanalysen inte är synliga.
10.5.3 Konsekvenser för byggda kulturmiljöer av riksintresse
Vindkraftparkens näromgivning, 0-5 km från planerade kraftverk
Inga byggda kulturmiljöer av riksintresse är belägna inom vindkraftparkens
närområde.
Vindkraftparkens mellanområde, 5-12 km från planerade kraftverk
Närpes kyrka och kyrkstallar är som närmast belägna på knappa 8 kilometer
från Böle planerade vindkraftverk. Kyrkan och kyrkstallarna omges till stor del
av träd och det bildas inte raka insynsvinklar mot vindkraftparken. På grund av
liten synlighet samt långt avstånd bedöms konsekvenserna vara små.
Museibron Nybro är belägen på ett avstånd av 8,5 km från Böle planerade
kraftverk. Enligt synlighetsanalysen är vindkraftverken inte synliga till objektet.
Adolf Fredriks postväg är som närmast belägen på ett avstånd av nio kilometer
norr om Böle vindkraftpark. Enligt synlighetsanalysen är kraftverk synliga till
nästan hela objektet, som sträcker sig långt norrut från den närmaste punkten
vid nio kilometer. Postvägen kantas av trädbestånd som bildar ett småskaligt
landskap, från vilket det inte i verkligheten bildas insyn till vindkraftparken.
Konsekvenserna bedöms vara små.
Villa Carlsro är belägen på ett avstånd av 9,5
synlighetsanalysen är kraftverk inte synliga till objektet.

kilometer.

Enligt

Butsbackens bosättning är belägen på ett avstånd av ca 10 kilometer från Böle
vindkraftpark. Enligt synlighetsanalysen är vindkraftparken synlig till objektet,
men dess småskaliga karaktär och landskap innebär att det konsekvenserna för
objektet förblir lindriga. Vid vissa sektorer kan dock kraftverkens rotorer vara
synliga.
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Benvik, som hör till Österbottens industritida gårdar, finns även på ett avstånd
av ca tio kilometer från de planerade vindkraftverken. Vindkraftverken är enligt
synlighetsanalysen inte synliga till objektet.
Enligt synlighetsanalysen är vindkraftverken synliga till västra delarna av Kaskö
rutplaneområde. Byggnader och växtlighet skymmer dock insikten och
konsekvenserna förblir mycket små.
Latva-Komsi tillhör Teuva bondshus med stängda gårdar och är beläget på ett
avstånd av dryga tio kilometer i alternativ 1 och nästan 12 kilometer i alternativ
2. Enligt synlighetsanalysen är kraftverk synliga till objektet, men objektets
stängda gårdskaraktär och avstånd innebär att den verkliga synligheten är
mycket osannolik. Konsekvenserna är mycket små.
Vindkraftparkens fjärrområde, 12-20 km från planerade kraftverk
Objekt

Avstånd,
alt 1

Synlighet och konsekvens

Rutplaneområdet i
Kristinestad

13 km

Delvis synligt, små konsekvenser.

Sälgrunds fyr, lotsstation
och Laxhamn

14 km

Inte synligt, inga konsekvenser.

Bötom kyrka

14 km

Inte synligt, inga konsekvenser.

Teuva bondshus med
stängda gårdar (Saksa)

14 km

Delvis synligt, mycket små konsekvenser.

Teuva bondshus med
stängda gårdar (Kentta)

15 km

Delvis synligt, mycket små konsekvenser.

Teuva bondshus med
stängda gårdar (Ala-Peura)

15 km

Delvis synligt, mycket små konsekvenser.

Teuva bondshus med
stängda gårdar (Laulaja)

16 km

Delvis synligt, mycket små konsekvenser.

10.5.4 Konsekvenser för byggda kulturmiljöer av landskapsintresse
Vindkraftparkens näromgivning, 0-5 km från planerade kraftverk
Inga
byggda
kulturmiljöer
vindkraftparkens närområde.

av

landskapsintresse

är

belägna

inom

Vindkraftparkens mellanområde, 5-12 km från planerade kraftverk
Närpes kyrkonejd är en större avgränsning av omgivningen kring Närpes kyrka
och kyrkstallar. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga till delar av
objektet. Kraftverken dominerar dock inte landskapet och konsekvenserna
bedöms förbli små.
Kulturlandskapet vid Närpes å har motsvarande avgränsning som förslaget till
nationellt värdefullt landskapsområde. Konsekvenserna har bedömts ovan.
Enligt synlighetsanalysen är vindkraftverken inte synliga till Benvik gård och
kulturlandskap.
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Enligt synlighetsa
s
nalysen ä
är kraftverrk synliga till små delar av objektet
trähusbo
osättningen
n på Kaskö
ö rutplaneom
mrådes utk
kanter. Kon
nsekvenserrna förblir
mycket små.
analysen ä
är kraftverk synliga
a till dela
ar av Lattva-Koms
Enligt synlighetsa
dsgrupp oc
ch kyrkoby
y. Konsekve
enserna be
edöms vara
a små på grund av
byggnad
avståndet och obje
ektets kara ktär.
aftparkens
s fjärromrråde, 12-2
20 km från
n planerad
de kraftver
rk
Vindkra
Objekt

Avstånd,
alt 1

Synlighet och konse
ekvens

Ruinerna
a av den gam
mla
kyrkan i Teuva ådal

12 km

Delvis syn
nligt, små ko
onsekvenser.

Gamla ru
utplaneområdet och
Myllymäk
ki

13 km

Delvis syn
nligt, små ko
onsekvenser.

Kauppila by

13 km

Delvis syn
nligt, små ko
onsekvenser.

Bötom ky
yrka och
Palkkamä
äki prästgård
d

14 km

Inte synlig
gt, inga konssekvenser.

Lappfjärd
ds kyrka och
h
omgivnin
ng

15 km

Delvis syn
nligt, små ko
onsekvenser.

10.5.5 Kon
nsekvenserr för omrråden som
m är nattionellt värdefulla
landskapsn
nivå med ta
anke på ku
ulturmiljön e
eller landsk
kapsvården
n

e
eller

värde
efulla

på

Dessa objekt har
h
behan
ndlats i samband med na
ationellt värdefulla
v
n och landsskapsområd
den som är värdefull a på lands
skapsnivå
landskapsområden
ovan.
10.5.6 Kon
nsekvenserr av flyghindersljus
Vindkrafftparkens yttersta
y
kra
aftverk kom
mmer att förses
f
med ett klart blinkande
b
flyghinderljus på dagen
d
och ett rött konstant
k
lju
us på natte
en. Flyghin
nderljuset
åverka landskapskonse
ekvenserna
a i någon betydande
kommerr på dagen inte att på
grad eftersom
e
de
d
komme
er knapptt att varra synliga . Vindkrafftverkens
flyghinderljus kom
mmer att va
ara bäst sy
ynliga i lan
ndskapet u
under skym
mning och
å de övriga
a ljuskällorrna i landskapet är små.
s
Konse
ekvenserna
a bedöms
natt, då
dock va
ara små äv
ven på nattten, eftersom flyghinderljuset n
nattetid är konstant
rött och
h svagare än
ä det ljusset som används under dagstid.. Växthusnäringen i
Närpes innebär do
ock att dett finns ett flertal starka ljuskälllor i region
nen även
nattetid.
10.6 Lindrring av ko
onsekvenserna
De visue
ella konsek
kvenserna a
av vindkrafftverken kan i viss må
ån lindras genom att
välja en
n gråaktig vit färg på
å kraftverke
en. På så sätt
s
utgör inte kraftv
verken en
mycket tydlig konttrast mot h imlen.
örning som
m flyghinde
erljusen ors
sakar kan eventuellt lindras ge
enom att
Den stö
använda
a flyghinde
erljus som kan släckas. I så fall skulle en radar, som
m slår på
varnings
sljusen barra när ett flygplan eller
e
en he
elikopter u pptäcks, placeras
p
i
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vindkrraftverken. Övriga tid er är flygh
hinderljusen
n släckta. T
Trafiksäkerrhetsverkett
Trafi fa
attar beslutt om lösnin
ngar för flyg
ghinderljusen.
10.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
I bedömningen av lands kapskonsek
kvenserna kan man
n inte exa
akt beakta
a
erna av skogsvård
dsåtgärder samt de döljand
de effekte
erna som
m
effekte
konstrruktioner eller gårdst räd har på
å vindkraftparkens sy
ynlighet. Så
åledes kan
n
synligh
hetsanalyse
en anses g
ge en tämlligen riktgivande bild
d av vindkrraftverkens
s
synligh
het i omgivningen. V
Vid bedöm
mningen av
v landskapsskonsekven
nserna harr
man beaktat
b
de
en täckand
de effekten
n av den befintliga
b
sskogen, efftersom en
n
situation då all skog krin
ng vindkra
aftparken skulle
s
kalh
huggas bed
döms vara
a
et osannolik
k. Eftersom
m de typisk
kt Österbottniska marrkägoförhållandena ärr
mycke
smala och består av långa skiften, be
edöms det vara myck
ket osannolikt att alla
a
markä
ägare kring den plane
erade vindk
kraftparken
n skulle ka
alhugga sam
mtidigt. En
n
situation då allt trädbestånd
t
d skulle förrsvinna kun
nde möjlige
en uppstå endast
e
som
m
a en utbredd skogsbrrand. Vid en dylik situ
uation skulle
e landskap
pet utsättas
s
följd av
även för
f andra sttora konsek
kvenser än vindkraftverkens öka
ade betydelse.
Med hjälp
h
av fo
otomontage
e kan man åskådliggöra den framtida situationen
s
n
ganska
a exakt. Fo
otomontage
et motsvarrar dock inte den vy och den skärpa som
m
människoögat ka
an uppfatta
a. På fotog
grafier skin
ngras bakg
grundslands
skapet och
h
anligen dunklare än om
m man titta
ar med öga
at. På fotom
montage ärr det också
å
blir va
möjligt att avsikttligt eller oa
avsiktligt manipulera
m
betraktaren
n något, be
eroende på
å
skarpt eller alternativtt med hur stark
s
färg vindkraftverrket presen
nteras.
hur os

11 KON
NSEKVENSER FÖR FO
ORNLÄMN INGAR
11.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
enser för fornlämningarna k
Vindkrraftparkens
s konsekve
kan uppstå
å där en
n
fornläm
mning ligge
er i ett omrråde som direkt
d
påverrkas av byg
ggarbetet. Betydelsen
n
av den
nna konsek
kvens berorr bland ann
nat på sann
nolikheten för att kon
nsekvensen
n
förverkligas och på
p objektetts betydelse.
ä fasta e
eller lösa fornföremå
ål som h ärrör från mänsklig
g
Fornlämningar är
amhet. Alla
a fasta for nlämningarr är fredad
de enligt la
agen om fornminnen
f
n
verksa
(295/1
1963) och de får inte rubbas uta
an Museive
erkets tillstå
ånd. Det är förbjudett
att grä
äva ut, öve
erhölja, änd
dra, skada, ta bort eller på ann
nat sätt rub
bba en fastt
fornläm
mning utan
n det tillstån
nd som avs
ses i lagen om fornläm
mningar.
11.2 Utg
gångsdata
a
Fornlämningsobje
ekt på pro
ojektområdet eller i dess
d
närhe
et har karttlagts med
d
stöd av Museiverrkets datab as och skriftliga källorr.
ojektområde
et har en in
nventering av fornläm
mningar utfö
örts i november 2013
3
På pro
(bilaga
a 7). Vid lo
okalisering en av forn
nlämningarn
na använde
es fornstra
andsanalys,,
litterattur, historriska karto
or samt Museiverke
ets arkiv. I terräng
gen fästes
s
uppmä
ärksamhet vid terrä
ängens pro
ofil, höjdvariationer och ytforrmer samtt
avvika
ande jorda
arter och vegetation
n. Markens
s jordskiktt kontrolle
erades vid
d
tillfälle
en då stenläggningen verkade konstruerad
k
d. Inventeriingen konc
centrerades
s
till om
mråden som
m planerass byggas. Den känd
da fornläm
mningen på
å området,,
Fäbodbacken, ins
spekteradess även.
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I inventeringen utrreddes grän
nserna och positioner för de kän
nda fornläm
mningarna
ktområdet samt und
dersöktes förekomste
en av tidig
gare okän
nda fasta
i projek
fornlämningar. Ob
bjekten lo
okaliserades
s och dok
kumenterad
des med skriftliga
k
ningar. Positionsmätningarna gjo
ordes med GPS.
G
anteckningar och kartanteckn
11.3 Nuläge
ån på projektområde
et motsvara
ar fornhave
ets strandl inje från början
b
av
Höjdnivå
kamkera
amikens erra av stenå
åldern ca 6700
6
cal BP
B till börja
an av järnå
åldern ca
2500 BP
P. Terränge
en består av
v moränåsar mellan myrm
och m
mossmarkerr samt av
några klippor
k
runtt om i omrrådet. I den östra kanten finns en sandmo och på
västra sidan
s
finns en bredare
e sandzon. Markprofile
en är mest ganska sva
ag, större
nivåskilllnader finns
s närmast i omgivning
gen av berg
ghällar.
I utredn
ningsområd
det kan de
et t.o.m. finnas restter av förh
historiska maritima
fångstnä
äringar. De
essa kännettecknas av aktivitetsytor, där ma
an kan påtrräffa små
avslag av kvarts
s, spår e
efter eldning, kulturpåverkad jord, an
nnorlunda
nsvallar och
h kokgropar osv.
stenkonstruktionerr, skrävsten
et ligger me
ellan de ga
amla sjöstrrandbyarna Pjelax och
h Böle och byarna i
Område
Teuvaälvdalen. De
en äldsta historiska bosättning
gen i de här områd
dena har
s till medelttiden. Enlig
gt historiska
a kartor har markområ
ådet i områ
ådet varit
daterats
obebott. Enligt terrrängkartan
n från 1865
5 har det emellertid
e
ffunnits byg
ggnader i
elen av om
mrådet på Fäbodåsen. Ortnamnet kan anttyda att de
et funnits
norra de
fäbodar och åkerområden p
på platsen, och eventuellt harr det även
n funnits
odlingarr i område
et. Det kan
n också fin
nnas tecken
n på olika skogsnäringar och
skogsbruk samt på
å övriga ku lturhistoriska objekt.
M
befintliga uppgifter fin
nns det ett fornlämnin
ngsobjekt
Enligt Museiverket
s (2015) b
på proje
ektområdett. Detta ha
ar beaktats
s i planerin
ngen av viindkraftverkens och
servicev
vägarnas placering.
Böle Fäbodback
F
ken (545
5010004) fasta fo
ornlämning är belä
ägen på
projekto
området. Fornlämning
gen finns ca
c 450 m söder om väg 67 ce
entralt på
projekto
områdets norra del. Fäbodbac
cken är ett
e
intill e
en mosse liggande
stenröse
e. Stenröse
et är lågt 20-30 cm och cirka sju meter i diameter. Rösets
datering
g
och
klara.
Rö
öset
kan
vara
betydelse
är
ok
naturligt
(http://kulttuuriym
mparisto.nb
ba.fi/netsov
vellus/rekistteriportaali)).
venteringen
n av Böle
e projekto
område konstaterad
k
des att rö
öset vid
Vid inv
Fäbodba
acken är re
egelbundet runt till fo
ormen, beväxt med m
mossa, besttår av ett
lager stenar med en diamete
er på cirka 30-50 cm
m, i mitten finns en litten grop.
ns inga sta
aplade sten
nar eller sttenlager öv
ver objekte
et. Med ge
eologsond
Det finn
bekräfta
ades att dett inte förek
kommer res
ster av foss
sila odlingarr i omgivningen.
Tabell 11.1.
Kända
(Museiv
verket 2015
5).

forn
nlämningar

i

närhet
ten

av

Bö
öle

projek
ktområde

Namn

Num
mmer

Typ

Da
atering

Tjöck-Brrändåsen 1

847
7010012

stenrös
sen

brronsålder

Tjöck-Brrändåsen 2

847
7010026

bosättn
ning

ste
tenålder

Tjöck-Brredmossen

545
5010003

stenrös
sen

brronsålder

Kankaan
nmäki

846
6010015

bosättn
ning

ste
tenålder

Tusunka
allio/Finnåsbe
erget

545
5010006

forngrav

brrånsålder
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200 m nordost 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
bergstäktområdet 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.

Figur 11-1. Kända fornlämningar och funna historiska lämningar i närheten av
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 (Figur 11-1).
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11.4 Meto
oder för be
edömning
Vindkrafftparken bedöms
b
intte ha dire
ekta konse
ekvenser fö
ör projekto
områdets
fornlämning Fäbod
dbacken, o
om det läm
mnas en skyddszon
s
på över 50
5 meter
ngen och planerade kraftverk, uppställn ingsytor samt
s
nya
mellan fornlämnin
vägar. Utb
byggnaden kan eve
entuellt ha en vissuell inverkan på
servicev
kringligg
gande fornllämningsm iljöer. Kons
sekvensbed
dömningen kommer därför
d
att,
baserat på park
kens synlig
ghet (kap
pitel 5.4), omfatta en grans
sking av
vindkrafftparkens visuella
v
kon
nskevens fö
ör fornlämn
ningar inom
m två kilometer. Om
kraftverrken är synliga från ob
bjekten upp
pgörs fotom
montage.
Konsekv
venserna har bedömtts av plane
erare, geog
graf FM Kriistina Salomaa från
FCG Des
sign och pla
anering Ab .
11.5 Kons
sekvenser av vindkr
raftparken
n
Fäbodba
ackens forn
nlämning ä
är belägen på ett avs
stånd av so
om minst 60
6 meter
från dett planerade
e kraftverk
ket nr 14:s
s konstruktioner i bå
åda alterna
ativen för
Böle vin
ndkraftpark
k. Skyddsa
avståndet mellan
m
den
n planerade
e uppställn
ningsytan
och obje
ektet bedöms vara tilllräckligt fö
ör att det in
nte skall up
ppstå kons
sekvenser
för fornlämningen
n. Vindkra
aftparken bedöms inte ha sådana betydande
venser för stämningen
s
n kring Fäb
bodbackens fornlämnin
ng eller i betydande
konsekv
mån på
åverka dess karaktärr för att det
d
skulle vara motiv
verat att göra
g
upp
fotomon
ntage från platsen. P
På basen av
a kart- oc
ch flygfotog
granskning bedöms
även in
nsikten från
n fornlämn
ningen mott kraftverk
ken hindrass av det befintliga
trädbesttåndet. Nordost om
m Fäbodb
backen lok
kaliserade man under den
arkeolog
giska inventeringen ko
onstruktion
ner som ide
entifieradess som källarrgrunder.
Grunderrna är belägna intill en befinttlig väg so
om skall fförbättras. Objektet
bedömd
des inte varra en fornlä
ämning.

Figur 11
1-2. Fäbodb
backens forrnlämning i förhålland
de till det nä
ärmaste planerade
kraftverrket i båda alternative
en.
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Objektten Sandgrruvorna, so
om vittnar om stenbry
ytning, är ssom närma
ast belägna
a
på ettt avstånd av knappa
er från en
n befintlig skogsväg som skalll
a 90 mete
förbätttras. Objek
ktet bedöm
ms inte va
ara en forn
nlämning, utan kan knytas tilll
moderrnare tider. Det bedöm
ms inte helller riktas ko
onsekvense
er mot dess
sa objekt.
11.6 Lindring av konsekven
k
nserna
Man bör
b
undvik
ka grävnin
ng särskiltt på fornlämningsom
mråden och i deras
s
skydds
szoner. Utgångspun
U
nkten är att anlä
äggningen inte fårr påverka
a
fornläm
mningar och att fornlämniingar inte
e får öv
verhöljas. Eftersom
m
konstrruktionerna
a för kraftv
verk nr 14 är belägna
a precis uta
s
anför fornlämningens
skydds
sområde finns det sk
käl att märrka ut forn
nlämningen i terränge
en då man
n
utför markarbeten i närh eten för att
a
försäkrra sig om att det inte riktas
s
kvenser mo
ot objektet . I den forttsatta plane
eringen ska
a man sträv
va efter attt
konsek
placera vindkra
aftverken
utanför fornlämningsområde
en. Dessu
utom ska
a
mningarna beaktas vid
o reparattionsarbete
en.
fornläm
d service- och
11.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
Planerrna för vin
ndkraftpark
ken kan än
ndras i fra
amtiden, o
och man måste
m
vara
a
beredd
d på att be
edöma eve
entuella kon
nsekvenserr för fornlä
ämningar på
p nytt ifalll
föränd
dringarna är
ä betydand
de. De befintliga uppgifterna om
m fornlämn
ningsobjektt
kan än
ndras i nya undersökn
ningar och trots inventeringarna är det inte
e säkert attt
man känner
k
till alla fornläm
mningar i om
mrådet.
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12 KON
NSEKVENSER FÖR MÄNNISKO RS HÄLSA
A
12.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
12.1.1 B
Buller
äggningsske
edet uppsttår bullerko
onsekvense
er bland a nnat i ans
slutning tilll
I anlä
byggandet av vägarna, vind
dkraftverke
en, och jord
dkablarna. Detta bulle
er är lokaltt
vergående eftersom
e
jo
ordbyggnad
dsarbetena kontinuerliigt flyttas framåt.
f
och öv
I driftt har mod
derna vind
dkraftverk ett källjud
d över 10
00 dB(A). Det finns
s
rapporrterad söm
mnstörning för närb
boende till vindkrafftverk i drift,
d
men
n
samba
andet mella
an exponerringen och sömnprob
blem är osä
äkert. En stor
s
debattt
pågår internation
nellt. Hittill s finns dett dock inga
a belägg fö
ör påståend
den om attt
exponering för viindkraft ka n medföra allvarliga hälsoeffekte
h
er som ”vib
broakustisk
k
om”, ”vindk
kraftssyndrrom” eller skadlig
s
infrraljudpåverrkan på inn
nerörat vid
d
sjukdo
bullern
nivåer unde
er 40 dB(A)) (Vindval 2013;
2
Knop
pper et al. 2014). Idag finns dett
en up
ppsjö av littteratur om
m självupp
plevda negativa hälso
oeffekter till följd av
v
lågfrek
kvent ljud. Därför k
kan man inte uteslluta att lå
ågfrekvent ljud från
n
vindkrraftverk kan medföra
a inte enba
art försämrad trivsel utan även negativa
a
hälsok
konsekvens
ser (Jeffery et al. 2014
4).
Det pu
ulserande svischande
s
e ljud som uppstår när rotorbla
aden passe
erar genom
m
luften kan också
å förorsaka
a bullerstö
örningar. Detta ljud h
har sin hu
uvudsakliga
a
energi i frekvensområdet 50
00–1000 Hz (Nilsson et
e al. 2011 ).
12.1.2 S
Skuggningar
m ljud kan förorsaka störningarr kan vindk
kraftverketss roterande
e rotorblad
d
Liksom
bilda rörliga sttörande sskuggor vid soligt klart väd
der. På en
e
enskild
d
vationspunk
kt uppfatta
s
väx
xling av ljuset, som
m
observ
as detta som en snabb
blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Dessa skuggbildn
ningar kan
n
vas störand
de och kan
n potentielllt även uttlösa epilep
ptiska anfa
all om den
n
upplev
kumulativa effek
kten uppgå
år till merr än tre skuggningarr per seku
und på en
n
md plats (K
Knopper et a
al. 2014).
bestäm
Direkta och indirekta konsekvens
k
er
12.1.3 D
Hälsok
konsekvens
ser kan äv
ven uppkom
mma till fö
öljd av att människan
n uppleverr
stress av att boendemilj
b
ön försäm
mrats. Konsekvensern
na kan också gälla
a
reaktio
oner på sjä
älva projek
ktet, såsom
m rädsla, oro
o
eller ossäkerhet. Människors
M
s
attityd
der kan byg
gga på vin
ndkraftpark
ksprojektet som en m
mångfacette
erad helhett
eller orsakas
o
av det allmän
nna NIMBY--tänkandet ("Not In M
My Backyarrd", inte på
å
min ba
akgård). Så
å kan männ
niskor i sig uppleva vindkraft so m ett posittivt sätt attt
produc
cera el, men
m
upplev
ver oro fö
ör de förän
ndringar e
en vindkrafftpark kan
n
förorsa
aka i närm
miljön. Även
n oro och stress, till följd av ne
egativa förrväntningarr
hos en
e
människa, kan fförorsaka hälsoproble
em, Noceb
bo-effekten
n. I detta
a
sammanhang behandlas dock denna helhet under k
kapitel 13 eftersom
m
kvensen be
edömts som
m en indirekt konsek
kvens på h
hälsan till följd
f
av en
n
konsek
försäm
mrad trivsel.
12.2 Utg
gångsdata
a
Som utgångsdata
u
a för att be
edöma projjektets kon
nsekvenser för männis
skors hälsa
a
används utförda modellerin
ngar (kapittel 5). Som
m utgångsd
data för bo
osättningen
n
a
la
antmäterietts kartdata
abas samtt
och frritidsbyggnaderna i området används
uppgiffter som produceratts i samb
band med bedömnin
ngen av de övriga
a
konsek
kvenserna i första han
nd kapitel 9.
9
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12.3 Nuläge
12.3.1 Beb
byggelse oc
ch bullerkänsliga obje
ekt
Bosättn
ningar och
h tätorter
Projekto
området om
mges av b
byar, åkrarr och skog
gsmark. M indre tätorter eller
bebygge
elser i närh
heten av v
vindkraftparrksområdett är Pjelax och Böle i Närpes,
Perälä i Östermark
k och Mörtm
mark i Bötom samt Tjö
öck i Kristin
nestad.
Pjelax och
o
Böle by
y ligger cirk
ka tre kilom
meter väst- sydväst o
om projekttområdet.
Perälä ligger cirka fyra kilom
meter nordö
öst om pro
ojektområde
et. Mörtma
ark ligger
t kilometter i sydöstt och Tjöck by är belä
ägen söder om projek
ktområdet
knappt tre
på ett avstånd av cirka
c
sju ki lometer.
dsbestånde
et i byarna
a korrelerar med de i områdett kraftiga jordj
och
Byggnad
skogsbruksnäringa
arna, gårda
arna i byarna består av
a bostadsshus och tillhörande
f
det på
p grund a
av växthus
snäringen
ekonomibyggnaderr. Specielltt i Pjelax finns
xthus i sam
mband med byastruktu
uren och bo
osättningen
n.
flera väx
Förutom
m bosättnin
ngen är närrmsta iden
ntifierade bullerkänslig
ga objekt Mörtmark
M
skola på
p
Asemantie 2 m
med ett av
vstånd om
m cirka 2
2,8 kilome
eter från
projekto
området.
Bosättn
ning i projektområd
dets närom
mgivning
Utifrån Lantmäterriverkets tterrängdata
abas finns
s det tre
e bostadsh
hus eller
ostäder på projektom
mrådet för den plane
erade vind
dkraftparke
en. Enligt
fritidsbo
terrängb
besök är samtliga
s
d
dessa hus jaktstugor avsedda för enbartt tillfällig
övernatttning.
Utanför projektområdet men inom två kilometer från
f
projek
ktområdet finns
f
131
fasta oc
ch åtta fritid
dsbostäderr. I huvudsak koncenttreras desssa fasta bos
städer till
närheten av riksvä
äg 8 i Bäcckliden sam
mt till Viiti, Salonpää,, Pohjanpää, Pikkumossen i Närpes.
N
Den fasta bo
ostaden so
om ligger
Myrkky i Bötom och Trodm
mrådet finn
ns i nordos
st intill Finn
nsåsbergett på ett av
vstånd på
närmastt projektom
600 me
eter från prrojektområ det. Enligt den prelim
minära layo
outen i alternativ 1
ligger detta
d
hus cirka
c
1000 meter oc
ch i alterna
ativ 2 cirka
a 2300 meter från
närmsta
a kraftverk.
Norr om
m projektom
mrådet intiill Böle skjutbana finn
ns tre bosttäder klass
sade som
fritidsbo
ostäder i terrängda
atabasen. Intill Brändåsen fo
ornlämningar finns
ytterliga
are ett fritidshus. D
Dessa stug
gor är sam
mtliga jak
ktstugor. Inom två
kilomete
er från projjektområde
et finns inge
et område avsett för ffritidsboend
de.
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Figur 12-1. Fasta bostäder och fritidsbostäder samt bosättningsområden
upptagna i OIVA inom två kilometer från projektområdet.

12.3.2 Buller
I nuläget orsakas buller på området bland annat av vägarna i närheten av
projektområdet samt av bergstäkten vid 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.
Sydväst
om
projektområdet
har
Svalskulla
vindkraftpark
byggts.
Vindkraftparken
medför
ljudnivåer
som
understiger
35
dB(A)
vid
sommarstugorna längs Pjelaxfjärden samt nivåer under 40 dB(A) vid
bosättningen längs Skrattnäsvägen.
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Ljud
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projekto
området.
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i

förhålla
ande

till

uggningar
12.3.3 Sku
ektområdett finns Sv
valskulla vindkraftparrk. Vindkra
aftparken
Sydvästt om proje
medför skuggninga
ar som und
derstiger åttta timmar per år och
h tre blinkningar per
ningen läng
gs Skrattnäsvägen.
sekund vid bosättn
12.4 Meto
oder för bedömning
b
g
12.4.1 Bulller
nga hälsoe
effekter up
ppkommer till följd av ett
För attt säkerställa att in
vindkrafftprojekt har social- och hälsov
vårdsministteriet reko mmenderat att det
utförs noggranna
n
bullermod
delleringar för områd
det inom två kilome
eter från
vindkrafftverken (K
Keinänen & Pekkola 20
014).
Projekte
ets konsek
kvenser förr människo
ors hälsa bedöms g enom att använda
utförda modellerin
ngar (kap itel 5) oc
ch jämföra
a mollering
garnas res
sultat till
nom två kilometer. Re
esultaten a v beräkningarna för
bostäder och boendeformer in
odellen åsk
kådliggörs med så ka
allade utbre
redningskarrtor, som
bullerspridningsmo
erar de gen
nomsnittlig
ga ljudnivåk
kurvorna fö
ör utbredni ngen av bu
uller med
presente
fem dec
cibels interv
valler för de
e valda utgångsvärdep
parametrarrna.
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De
genomsnittliga
ljudnivåerna
vid
bostäder
jämförs
med
de
planeringsriktvärden 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 12.1. 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

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)

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

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämförs till de nivåer som angivits i
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och
hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena
grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2014).
Tabell 12.2. 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 har bedömts av projektingenjör, DI
Paulina Kaivo-oja från FCG Design och planering Ab.
12.4.2 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 gjordes för en situation som motsvarar de verkliga
omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt.
Skuggbildningsmodelleringen beaktar dock inte befintlig skog, utan visar
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skuggsp
pridningen för en siituation då
å områdett kring vin
ndkraftpark
ken vore
kalhygge.
d har mynd
digheterna inte utfärdat några allmänna besstämmelse
er om den
I Finland
maximala varaktig
gheten av sskuggbildningen som orsakas av
v vindkraftv
verk eller
underna fö
ör bedöm ningen av
v skuggbilldningen. I miljöministeriets
om gru
anvisnin
ngar för pla
anering av vindkraftsu
utbyggnad föreslås attt man anvä
änder sig
av de rekommen
ndationer ssom andra
a länder har
h
gett o
om begränsning av
ekter (Miljö
öministeriett 2012).
blinkeffe
En reko
ommendatio
on som urrsprunglige
en kommerr från Tysk
kland (föro
ordningen
WEA-Sc
chattenwurff-Hinweise)) innebär att den teoretisk
ka skuggtiden för
störning
gskänslig bebyggelse,
b
, vilken om
mfattas av bostads- och fritidshus med
tillhöran
nde tomter, inte bör överstiga 30 timmarr per år occh att den
n faktiska
skuggtid
den inte bör överstiga
a åtta timmar per år och 30 minu
uter om dag
gen.
I Sverige har bl.a. Miljö-ö
olen slagitt fast attt skuggverrkan bör
överdomsto
sas till åtta timmar fa ktisk skugg
gbildning per år i ett område som utgörs
begräns
av befin
ntliga uteplatser eller,, där sådan
na saknas, 5x5 meterr i anslutning till av
vindkrafftverken be
eskuggade bostadshu
us. Närligga
ande bostä
äder bör alltså inte
utsättas
s för mer än åtta timm
mar av fak
ktisk skuggttid (”real ca
ase”) per år
å och 30
timmar för teoretiisk maxima
al situation
n (”worst case”)
c
per år från me
er än ett
n. Bedömni ngen komm
mer i första
a hand att grunda sig
g på ”real
kraftverrk i gången
case” sk
kuggning.
Konsekv
venserna so
om orsakass av skuggbildning ha
ar bedömts av projekttingenjör,
DI Paulina Kaivo-oja från FCG
G Design oc
ch planering
g Ab.
12.5 Kons
sekvenser av vindkr
raftparken
n
12.5.2 Bulller under byggnadstid
b
den
Under byggandet av vindk
kraftverken
n uppstår buller i arbetssked
den som
vägar, krafftverkens fu
undament, kabeldragn
ning och re
esning av
inkluderrar servicev
kraftverrken. De mest
m
betyd
dande arbe
etsskedena med avse
eende på buller är
anläggningen av vägar och
h fundame
ent. Då kan
k
det i ringa gra
ad också
mma impuls
sartat bulle
er. Bullret som uppstår är bull er som orrsakas av
förekom
arbetsm
maskiner och trafik på byggarbettsplatsen och kan jäm
mföras med
d normalt
byggbuller. Med undantag fö
ör transporrter och eventuellt stö
örre lyft sp
prider sig
ör vindkrafttparksområdet.
bullret i huvudsak inte utanfö
Konsekv
venserna av
a buller u
under bygg
gande av vindkraftpa
v
arken är lo
okala och
tämligen
n kortvariga och bedö
öms inte orsaka
o
någo
on betydan
nde olägenh
het. Mest
konsekv
venser av buller und
der anlägg
gningstiden kan uppsstå i bosta
ads- och
fritidsby
yggnaderna
a närmastt de plan
nerade vin
ndkraftverk
ken. Beroe
ende på
alternativet riktar sig konsek
kvenser av buller från
n byggande
e till olika områden
ekvenserna
a i alternati v 2 riktar sig
s till ett
enligt viindkraftverkens place ring. Konse
lite mind
dre område
e än i altern
nativ 1, eftersom män
ngden krafttverk är min
ndre.
Buller
från
tra
ansporter
servicevägn
s
nätet
på
projekto
områdets
längs
dsområde bedöms un
nderstiga 55 dB(A) på 100 m
meters avsttånd från
byggnad
vägarna
a och 50 dB(A) på
å 200 me
eters avstå
ånd (Figurr 12-3). Lokalt
L
är
arbetsm
maskinernas
s ljudeffek
ktnivå sammanlagt högst
h
cirka
a 115 decib
bel, som
även i öppen
ö
terrä
äng dämpass till 55 decibel på cirrka 400 me
eters avstånd (Figur
12-4) oc
ch till under 40 decibe
el på mindrre än två kilometers av
vstånd.
Om byg
ggandet omfattar
o
be
etydande schaktning
gsarbeten eller kross
sning av
sprängsten, orsakar detta m
mer buller än vad so
om beskriv
vs ovan. Detta
D
kan
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