Dnr EPOELY/42/07.04/2013

MKB-KUNGÖRELSE
PROKON Wind Energy Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
skickat en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(468/1994, ändring 267/1999) för ett vindkraftsprojekt i Storbötet, Nykarleby och Vörå. I bedömningsbeskrivningen framförs uppgifter om projektet och projektalternativen samt en enhetlig
bedömning av deras miljökonsekvenser. Till projekt- och verksamhetshelheten hör också bl.a. elöverföring, elstationer, servicevägar och –områden.
Vindkraftsparken som PROKON Wind Energy Finland Oy planerar är belägen cirka åtta kilometer
öst om Oravais på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Avståndet till Nykarleby är
cirka 22 kilometer. Projektområdets totala areal är ca 1900 hektar. För att Storbötet vindkraftspark
ska beviljas bygglov förutsätts att en delgeneralplan enligt markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) görs upp för projektområdet.
Följande projektalternativ granskas:
Alternativ 1: 25 vindkraftverk i Nykarleby stads område
Vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 75 MW.
Alternativ 2: 7 vindkraftverk i Vörå kommuns område
Vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 21 MW.
Alternativ 3: 32 vindkraftverk både i Nykarleby stads och Vörå kommuns område
Vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 96 MW.
Alternativ 0: I nollalternativet genomförs projektet inte och motsvarande mängd el produceras på
annat sätt.
Höjden på vindkraftverkets torn är 145 meter och rotordiametern är 131 meter. Vindkraftverkets
maximala höjd är således totalt drygt 210 meter.
Vindkraftparken ansluts preliminärt via en ny 8,6 km lång luftledning till den nya elstationen som
byggs i samband med den befintliga 110 kilovolts kraftledningen (Toby–Kojola) som löper på den
västra sidan av projektområdet.
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende under tjänstetid
29.10– 23.12.2014 på de officiella anslagstavlorna i Nykarleby, Topeliusesplanaden 7, i Vörå, Vöråvägen 18 och i Kauhava, Kauppatie 109. Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen sänds
även till Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 7, Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8 och
Kauhava huvudbibliotek, Kauppatie 88, där de är framlagda till påseende för allmänheten under
samma tid.
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är också framlagda på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats www.miljo.fi/storbotetvindkraftYVA. På webbplatsen har
dessutom publicerats separata utredningar som har legat till grund för bedömningsbeskrivningen.
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Skriftliga åsikter kan framföras om bedömningsbeskrivningen senast 23.12.2014. Åsikterna
skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller
per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om
bedömningsbeskrivningen läggs också fram för allmänheten på ovan nämnda platser och webbplats inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.
MER INFORMATION
Projektet och bedömningsbeskrivningen:
Den projektansvarige PROKON Wind Energy Finland Oy, Michael Sandberg, tel. 0400 469049,
m.sandberg@prokon.net
Den projektansvariges MKB-konsult: FCG Planering och design Ab, Jakob Kjellman, tel. 050 337
5095, jakob.kjellman@fcg.fi
MKB-förfarandet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Esa Ojutkangas,
tel. 0295 028 004, esa.ojutkangas@ely-keskus.fi
MÖTE FÖR ALLMÄNHETEN
Alla som är intresserade av beskrivningen är välkomna till ett informationsmöte 4.11.2014 kl. 16–
19 i UF Pensala, Pensalavägen 907, 66840 PENSALA. Informationsmötet ordnas enligt ”öppet
hus” -principen och det är sålunda möjligt att besöka mötet när som helst mellan kl. 16.00 och
19.00. Vid mötet ges möjlighet att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och
MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med MKB-förfarandets kontaktmyndighet, den
projektansvarige och projektets planerare. Vid mötet ordnas kaffeservering.
Karleby 29.10.2014
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