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MKB-KUNGÖRELSE
Triventus Wind Power AB har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickat en
bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, ändring 267/1999) för projektet med vindkraftspark Kristinestad Norr. I bedömningsbeskrivningen
framförs uppgifter om projektet och projektalternativen samt en enhetlig bedömning av deras konsekvenser. Till projekt- och verksamhetshelheten hör också bl.a. elöverföring, elstation, servicevägar
och serviceområden. Projektområdet ligger huvudsakligen i ett skogsbruksområde på den östra sidan
av riksväg 8 i närheten av Tjöck by nordost om Kristinestad. Avståndet till Kristinestads centrum är ca
8 km. Områdets totala areal är ca 27 km2. Beviljande av bygglov för vindkraftverken fordrar utarbetning av en delgeneralplan enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) för projektområdet.
Delgeneralplansprocessen genomförs samtidigt som MKB-förfarandet.
För projektet granskas två alternativ med varierande antal vindkraftverk. Konsekvenserna av alternativen jämförs dessutom med ett s.k. nollalternativ, dvs. att projektet inte genomförs.
I alternativ 1 består vindkraftsparken av 32 vindkraftverk. Enligt alternativet är vindkraftverkens effekt
ca 5 MW och vindkraftverkens totala höjd är högst 210 meter.
I alternativ 2 består vindkraftsparken av 19 vindkraftverk. Enligt alternativet är vindkraftverkens effekt
ca 5 MW och vindkraftverkens totala höjd är högst 210 meter.
Alternativ 0: I det s.k. nollalternativet genomförs inte projektet, utan motsvarande elmängd framställs
med andra metoder.
För elöverföringen mellan projektområdet och överliggande nät granskas två olika alternativ.
I alternativ 1 dras en kraftledning från västra hörnet av projektområdet och den följer Kristinestads
och Närpes kommungränser över riksväg 8. Därefter går ledning söderut i en befintlig ledningsgata
öster om Storträsket. Kraftledningen svänger västerut i en ledningsgata som leder fram till elstationen. Längden på sträckningen är ca åtta kilometer.
I alternativ 2 dras en markförlagd kabel från västra delen av projektområdet och den följer den
gamla banvallen samt befintliga vägar till Tjöck by. Därifrån följer den befintliga vägar västerut och
dras sedan under riksväg 8 till samma elstation som i alternativ 1. Längden på sträckningen är ca
9,5 km.
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 1.7 – 28.8.2015 under
tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i Kristinestad, adress Staketgatan 1, i Närpes, adress
Kyrkvägen 2, i Bötom, adress Kristiinantie 3 och i Östermark på adress Porvarintie 20 A 4.
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram till påseende för allmänheten under
kungörelsetiden i huvudbiblioteket i Kristinestad, adress Salutorget 1, huvudbiblioteket i Närpes,
adress Kyrkvägen 2, biblioteket i Bötom, adress Pappilankuja 4 och kommunbiblioteket i Östermark, adress Porvarintie 39.
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen publiceras dessutom på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats på adress miljo.fi/kristinestadnorrvindkraftMKB. Kungörelsen
publiceras också i tidningarna Suupohjan Sanomat och Syd-Österbotten.
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Skriftliga åsikter om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 28.8.2015 till Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs fram till påseende på ovan nämnda platser och på webbplatsen två månader efter att
tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.
Mer information
Den projektansvarige Triventus Wind Power AB, Gunnar Olsson, tfn +46 (0) 104540711,
gunnar.olsson@triventuswindpower.com
MKB-konsulten: Sito Oy och Etha Wind Oy Ab
Kontaktpersoner: Veli-Markku Uski, tfn 020 747 6000, veli-markku.uski@sito.fi och Thomas Bonn, tfn
040 537 2324, thomas.bonn@ethawind.com
MKB-kontaktmyndigheten: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Niina Pirttiniemi,
tfn 0295 027 904, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Om bedömningsbeskrivningen ordnas ett evenemang för allmänheten onsdagen 12.8.2015
kl. 17–19 i Tjöck skola, adress Lindbergsvägen 5. Evenemanget ordnas enligt principen om öppet
hus. Från och med kl. 17.30 hålls en kort presentation av projektets resultat.
Vasa 1.7.2015
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