VindIn Ab/Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pörtom vindkraftpark
MKB-PROGRAM

8.12.1 Fladdermöss
I Finland har 13 fladdermusarter påträffats och de är alla fridlysta med
stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §). De hör också till de arter som tas upp
i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra de platser där arterna förökar sig och rastar. Fransfladdermusen har
i Finland klassificerats som en starkt hotad art (EN) och trollfladdermusen
som en sårbar art (VU) (Rassi m.fl. 2010). År 1999 anslöt sig Finland till
överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa (EUROBATS). Överenskommelsen ålägger medlemsländerna att skydda fladdermössen via
lagstiftningen samt att öka forskningen och kartläggningen. Enligt EUROBATS-avtalet ska medlemsländerna sträva efter att bevara födoområden
som är viktiga för fladdermössen, samt förflyttnings- och flyttrutter.
Av de fladdermusarter som förekommer i Finland är endast fem allmänna.
Den nordligaste utbredningen har den nordiska fladdermusen (Eptesicus
nilssonii), som förekommer upp till den 69 breddgraden. I höjd med Vasa
förekommer åtminstone nordisk fladdermus, långörad fladdermus (Plecotus
auritus), mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus (Myotis
mystacinus/brandtii) samt vattenfladdermus (Myotis daubentonii) (Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2012).

Figur 39. Mustaschfladdermusarterna (Myotis mystacinus/brandtii) påträffas från södra Finland upp till Vasa.
Före detta MKB-program fanns det inga säkra uppgifter om förekomsten av
fladdermöss på projektområdet. Fladdermössen trivs vanligen i småskaliga
landskap med gamla byggnader och ihåliga träd som används som dagggömmor samt frodiga fångstområden, såsom stränder och strandskogar vid
vattendrag (Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2012).
Sommaren 2012 karterades förekomsten av fladdermus i projektområdet
av forskare, Thomas Lilley från Turun yliopisto. I karteringen påträffades 8
individer av Nordisk fladdermus (Figur 40). I karteringen som beskrivs i en
separat rapport som Bilaga 4, observerades det inga fortplantningsområ-
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den för fladdermus på projektområdet. På projektområdet kan vila enstaka
individer som antagligen är hanar.
Pörtom projektområde är en ogynnsam livsmiljö för fladdermöss bl.a. på
grund av de unga ekonomiskogarna, kalhyggena och åkrarna. Ytterligare
är området inte en gynnsam livsmiljö för fladdermöss eftersom det inte förekommer öppet vatten på området och markens fuktighet är låg på grund
av dikning. (Bilaga 4)

Figur 40. Nordisk fladdermus som påträffades under karteringen på projektområdet markerat med svarta punkter på kartan.
Hittills finns endast få uppgifter tillgängliga om fladdermössens flyttrutter,
men enligt de befintliga uppgifterna koncentreras de till kustområdena.
Rutterna kan delvis också följa kända flyttkorridorer för fåglar (Chiropterologiska föreningen i Finland r.f. 2012).
8.12.2 Flygekorre
Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland. Utbredningsområdets norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om antalet individer finns inte. Enligt en undersökning publicerad år
2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski 2006). Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski 2006).
Uppgifterna om flygekorrens levnadssätt är bristfälliga. Individerna rör sig
utanför boet vanligen i skymningen på kvällen och efter natten, och i dagens läge bygger taxeringen av flygekorre uteslutande på observationer av
spillning. Flygekorrens biotop är grandominerade blandskogar med
mångsidig åldersstruktur och inslag av stora aspar. Honornas revir är cirka
åtta hektar och hanarnas i medeltal 60 hektar (Jokinen m.fl. 2007, miljöministeriet 2010).
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Flygekorren har i Finland klassificeras som en sårbar art och enligt naturvårdslagen (NVL 49 §) är det förbjudet att förstöra och försämra platser
där flygekorren förökar sig och rastar. Lagen ålägger bl.a. skyldighet att
lämna ett tillräckligt trädbestånd omkring flygekorrens bo. Avvikelser från
förbuden i det strikta skyddssystemet får endast göras på de grunder som
anges i artikel 16 i habitatdirektivet. Tillstånd till avvikelse beviljas i enstaka fall, och den regionala NTM-centralen fattar beslut om tillstånden
med stöd av NVL 49 § 3 mom. (Miljöministeriet 2005)

Figur 41. Den finländska flygekorrstammen (Pteromys volans) är störst i
Österbotten.
8.13 Natura 2000 – områden, skyddsområden, skyddsprogrammen samt FINIBA-områden
8.13.1

Natura 2000 – områden
På projektområdet finns inga Natura 2000 – områden (Södra Österbottens
NTM-central 2012 & OIVA 2012)
Det finns fem objekt som ingår i Natura 2000-programmet och som finns
på under nio kilometers avstånd från projektområdet (Figur 42).
Tabell 3. Natura 2000 -områden i närheten av projektområdet (Södra Österbottens NTM-central 2012 & OIVA 2012).
Namn
Kod
Typ av
Kommun
Areal
område
(ha)
Sanemossen

FI0800021

SPA/SCI

Närpes, Malax

1053

Iso Kakkurinneva

FI0800017

SCI

Kurikka (Jurva)

180

Metsäkylän metsä

FI0800151

SCI

Kurikka (Jurva)

12

Kajaneskogen

FI0800157

SCI

Malax

47

Harjaisneva-Pilkoonneva FI0800013

SCI

Teuva

691

Övriga Naturaområden är belägna på över tio kilometers avstånd från projektområdet.
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8.13.1.1 Sanemossen (FI0800021)
Naturaområdet Sanemossen är belägen cirka 400 meter norr om projektområdet. Naturaområdet är en högmosse som ytterligare har karaktärer av
en aapamyr. Kanterna av mossen har i någon mån dikats, men de vida delarna i mitten av mossen är i naturtillstånd. På Sanemossen häckar rikligt
med fåglar och området är en viktig viloplats för b.la. många vadare.
Sanemossens (Gunliden) (YSA107339) skyddsområde på privat mark är
nästan helt belägen inom naturaområdet. Största delen av området hör till
skyddsprogrammet för myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
 *Aktiva högmossar (90 %)
 *Boreala naturskogar (3%)
 Boreala lundar (0 %)
 *Trädbevuxna myrmarker (2%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:
 *Flygekkorre (Pteromys volans)
*= prioriterad art
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:
 blå kärrhök (Circus cyaneus)
 spillkråka (Dryocopus martius)
 trana (Grus grus)
 brushane (Philomachus pugnax)
 tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
 ljungpipare (Pluvialis apricaria)
 orre (Tetrao tetrix tetrix)
 grönbena (Tringa glareola)
Flyttfågelarter som förekommer på området:
 sädgås (Anser fabalis)
 tornfalk (Falco tinnunculus)
 skrattmås (Larus ridibundus)
 rödbena (Tringa totanus)

8.13.1.2 Iso Kakkurinneva (FI0800017)
Iso Kakkurinneva är en högmosse belägen cirka tre kilometer väster om
projektområdet i Kurikka (Jurva). Iso Kakkurinneva har en av det högsta
fågeltäthet i Sydösterbotten.
Största delen av området hör till skyddsprogrammet för myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
 Aktiva högmossar (95%)
* prioriterad livsmiljötyp
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:
 trana (Grus grus)
 ljungpipare (Pluvialis apricaria)
 grönbena (Tringa glareola)
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8.13.1.3 Metsäkylän metsä (FI0800151)
Nordost om Pörtoms projektområde, på cirka fem kilometers avstånd, ligger Metsäkylän metsät, som är en boreal naturskog, med moget trädbestånd. På området trivs skogshönsfåglar och flygekorre.
Naturaområdet inkluderar i sin helhet Metsäkylän metsä (YSA107307) privata skyddsområde.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
 *Boreala naturskogar (100%)
*= prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:
 *Flygekkorre (Pteromys volans)
*= prioriterad art
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:
 tjäder (Tetrao urogallus)

8.13.1.4 Kajaneskogen (FI0800157)
Naturaområdet Kajaneskogen ligger på sex kilometers avstånd nordväst
om Pörtoms projektområde i Malax. Naturaområdet är en boreal naturskog.
På områdets mest framstående delar finns gamla, stora lövträd och döda
träd som fortfarande står upp som är gynnsamma livsmiljöer för b.la. flygekorre.
På området finns inga skyddsområden eller skyddsprogram.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
 *Boreala naturskogar (59%)
 *Trädbevuxna myrmarker (31 %)
* prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:
 flygekorre* (Pteromys volans)
* prioriterad art

8.13.1.5 Harjaisneva-Pilkoonneva (FI0800013)
Naturaområdet Bötombergen ligger cirka sju kilometer söder om projektområdet. Hajaisneva-Pilkoonneva är en aktiv högmosse. Hela mossen är i
naturtillstånd med undantag av mossens kanter som har dikats. Mossens
yta sluttar mot nordväst, varifrån vattnet rinner via Pilkkoonneva och Lillån
till Närpes å.
Området hör i sin helhet till Harjaisnevan-Pilkoonnevas skyddsområde på
statens mark (SSA100048). På området har upprättats skyddsprogram för
myrar.
Naturtyper på området som upptas i bilaga I till habitatdirektivet:
 Aktiva högmossar (95%)
 *Boreala naturskogar (0%)
* prioriterad livsmiljötyp
Arter på området som upptas i bilaga II till habitatdirektivet:
 Lo* (Lynx lynx)
* prioriterad art
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Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:
 jorduggla (Asio flammeus)
 järpe (Bonasa bonasia)
 spillkråka (Dryocopus martius)
 stenfalk (Falco columbarius)
 trana (Grus grus)
 törnskata (Lanius collurio)
 brushane (Philomachus pugnax)
 Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
 Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
 Fisktärna (Sterna hirundo)
 tjäder (Tetrao urogallus)
 grönbena (Tringa glareola

8.13.2

Naturskyddsområden
På Pörtoms projektområde finns inga naturskyddsområden (Figur 42).
Tabell 4. Naturskyddsområden som finns på under nio kilometers avstånd
från projektområdet (OIVA 2012).
Namn
Kod
Areal (ha)
Sanemossen (Gunliden)

YSA107339

1,9

Metsäkylän metsä

YSA107307

11,5

Harjaisnevan-Pilkoonneva

SSA100048

714

Avståndet till närmaste naturskyddsområde, Sanemossen (Gunliden)
(YSA107339) är över tre kilometer. Området hör till skyddsområden på
privat mark. Områdets areal är 1,9 hektar.
Metsäkylän metsä (YSA107307) är ett naturskyddsområde på privat mark,
belägen cirka fem kilometer öster om projektområdet i Kurikka. Området
har en areal på cirka 11,5 hektar.
Harjaisnevan-Pilkoonneva (SSA100048) är ett naturskyddsområde på statens mark. Området består av två skilda delar. Den nordligaste delen av
skyddsområdet är belägen som närmast cirka sju kilometer söder om projektområdet. Områdets sammansatta areal är ungefär 714 hektar.
På cirka tio kilometers avstånd sydväster om Pörtom finns flera naturskyddsområden (Risnäsmossen).
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Figur 42. Natura 2000 -områden och naturskyddsområden i närheten av
projektområdet (OIVA 2012).
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Objekt som hör till skyddsprogrammet för myrar
Alla de närmaste objekt (under tio kilometer) från projektområdet, som hör
till skyddsprogram, hör till skyddsprogrammen för myrar (Figur 43).
Den närmaste objekt som hör till skyddsprogrammet för myrar ligger 400
meter norr om projektområdet. Sanemossen (SSO100267) har en areal på
cirka 995 hektar. Objektet hör ytterligare till naturaområdet Sanemossen
(FI0800021).
Myrskyddsområdet
Iso
Kakkurinneva
(SSO100276)
ligger
cirka
tre kilometer väster om Pörtoms projektområde i Kurikka. Skyddsprogrammets areal är cirka 160 hektar. Områdets gräns följer ungefär gränsen för naturaområdet Iso Kakkurinneva (FI0800017).
Harjaisneva-Pilkoonneva (SSO100291) består av två separata delar.
Skyddsprogrammets nordliga del är som närmast cirka sju kilometer söder
om projektområdet i Teuva. Området är 111 hektar stort. Områdets södra
del är belägen som närmast knappt under tio kilometer från projektområdet.
Risnäsmossen-Östramossen (SSO100266) sydväst om projektområdet är
belägen på cirka tio kilometers avstånd från projektområdet och Kackurmossen-Bläckmossen (SSO100262) i nordväst på över 13 kilometers avstånd.
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Figur 43. Skyddsprogrammen i närheten av projektområdet (OIVA 2012).
8.13.4

FINIBA-områden
Det finns tre FINIBA-områden på under 20 kilometers avstånd från projektområdet (Figur 44).

8.13.4.1 Sanemossen (FINIBA 720022)
Sanemossen är en högmosse vid gränsen av Närpes och Malax. FINIBAområdet ligger cirka 400 meter norr om projektområdet. Området är 995
hektar stort och är skyddat i sin helhet. Arter som förekommer i området
är bl.a. trana.
8.13.4.2 Sydösterbottens skogar (FINIBA 720069)
FINIBA-området Sydösterbottens skogar (Suupohjan metsät) omfattar
stora, enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Området ligger närmast projektområdet i Pörtom, öster om riksväg 8, på över
tre kilometers avstånd från projektområdet till söder. På FINIBA-området
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häckar tjäder, tretåig hackspett och lavskrika. Området är stort, cirka
51 800 hektar, men bara en liten del har skyddats (1-10%).
8.13.4.3 Levanevas område (FINIBA 720072)
FINIBA-området Levanevas område (Levanevan alue) ligger som närmast
på cirka tretton kilometers avstånd från Pörtoms projektområde i Kurikka
och Jurva. Området är cirka 3650 hektar stort och omfattar en konstgjord
sjö, Kivi- och Nevalampi. FINIBA-området har skyddats nästan helt (91-99
%). På området häckar flera fåglar, bl.a. brushane och Dvärgbeckasin.

Figur 44. Viktiga fågelområden i Finland (FINIBA) på cirka 20 kilometers
avstånd från projektet.
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BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) definierar de direkta och indirekta verkningar som ska bedömas vid MKBförfarandet för ett projekt. Varje projekt har särskilda typiska konsekvenser som beror på projektets karaktär och som alltid kontrolleras separat för
varje projekt.

Figur 45. Direkta och indirekta verkningar som ska utredas i enlighet med
MKB-lagen.
Miljökonsekvenserna av vindkraftparken i Pörtom preciseras genom bedömning av konsekvenserna av de funktioner som projektet omfattar. Om
en viss funktion har bedömts orsaka betydande förändringar i miljön, har
den aktuella funktionen presenterats för bedömning i MKB-förfarandet.
Ringa eller obetydliga konsekvenser utelämnas och de inkluderas inte i bedömningen under det egentliga MKB-beskrivningsskedet.
Vid preciseringen av konsekvenserna används bland annat projektets tekniska plan, erfarenheter och uppföljningsinformation från tidigare projekt
samt information om projektområdets nuläge och dess tillstånd. De konsekvenser som ska bedömas preciseras vid behov under förfarandets gång.
Preciseringar görs särskilt utifrån respons från MKB-förfarandets intressentgrupper och medborgarna samt utifrån kontaktmyndighetens utlåtande
om MKB-programmet.
Enligt en vid MKB-förfarandet gjord bedömning är konsekvenser för miljön,
människorna och fåglarna samt av buller och blinkningar de viktigaste miljökonsekvenstyperna som projektet orsakar. Nedan presenteras de konsekvenstyper som läggs fram för bedömning i MKB-förfarandet.
Enligt en preliminär uppskattning är de viktigaste typerna av miljökonsekvenser:














Konsekvenser för markanvändningen och den byggda miljön
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenser för växtligheten och naturvärdena
Konsekvenser för fåglarna
Konsekvenser för viltbeståndet och jakten
Konsekvenser för Naturaområden och andra skyddsområden
Trafikkonsekvenser
Bullerkonsekvenser
Konsekvenser orsakade av blinkningar och skuggbildning
Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Konsekvenser för näringarna
Konsekvenser för människorna
Konsekvenser i anslutning till säkerheten
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Konsekvensernas särdrag och betydelse
Konsekvenserna och skillnaden mellan konsekvenserna beskrivs huvudsakligen skriftligt. Beskrivningen klargörs med bilder och tabeller. I förfarandet
definieras kända konsekvenser och deras betydelse. Kriterier för bedömning av konsekvensens betydelse har utvecklas bl.a. på basen av IEMA:s
(2004) och FCG Povvik AD:s (2002) bedömningshandböcker (Figur 46).

Figur 46. Definiering av konsekvensernas karaktär och betydelse.
9.2

Jämförelse mellan alternativen
Miljökonsekvenserna av den planerade vindkraftparken i Pörtom bedöms
för alternativen 1 och 2. De jämförs sinsemellan och med alternativet 0,
som innebär att man avstår från att genomföra projektet. Som metod för
jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande metoden, som
betonar en beslutsfattning som utgår från olika värderingsmässiga utgångspunkter.
I MKB-beskrivningen tas ställning till genomförbarheten av projektet och
dess alternativ, men beskrivningen tar inte ställning till vilket alternativ
som är det bästa. Den projektansvarige fattar beslut om det bästa alternativet efter att MKB-förfarandet har slutförts.

9.3

Granskningsområdena för projektets miljökonsekvenser
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan
anta att miljökonsekvenser sträcker ut sig. I konsekvensbedömningen har
strävats efter att fastställa ett granskningsområde som är så stort att inga
relevanta miljökonsekvenser kan antas uppstå utanför området.
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Granskningsområdets omfattning beror på egenskaperna av det objekt
som ska granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet
eller kraftledningsområdet, till exempel byggåtgärderna, och en del breder
ut sig över ett mycket stort område, till exempel konsekvenserna för landskapet.
Markanvändningen granskas som en helhet som omfattar kommunen
och dess samhällsstruktur på projektområdet. Särskild uppmärksamhet
fästs vid projektets lämplighet för projektområdet samt vid vilka förändringar som projektet medför för områdets nuvarande och planerade markanvändning om projektet genomförs. Särskild vikt läggs vid de markanvändningsbegränsningar som projektet orsakar på projektområdet och i
dess närområde om det genomförs.
Granskningen av konsekvenserna för landskapet utsträcks till hela det
område där vindkraftparken i praktiken kan ses med människoögon. Detta
innebär en radie på cirka 20 kilometer.
Konsekvenserna för fornlämningar bedöms separat för varje byggplats.
Konsekvenserna för kulturhistoriska objekt bedöms utifrån förändringarna
av objektens kvalitet och antal.

Figur 47. Avståndszonerna från projektområdet med 20 kilometers radie.
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Konsekvenserna för naturen, dvs. konsekvenserna för växtligheten, djuren och de värdefulla livsmiljöerna, begränsas i första hand till byggplatserna och deras näromgivning. Vid granskningen av konsekvenserna beaktas de värdefulla naturobjekten i omgivningen och de särskilda drag hos de
i området eventuellt förekommande hotade arterna eller arterna som kräver särskilt skydd, samt deras krav på livsmiljön.
Områdets fågelbestånd granskas i större skala på vindparksområdet och
dessutom beaktas närliggande objekt som är värdefulla för fågelbeståndet.
För fågelbeståndets del sträcker sig projektets influensområde långt, och
därför kan exakta gränser inte fastställas.
Konsekvenserna för trafiken granskas på huvudtrafikrutterna i närheten
av vindkraftparken. Säkerhetsgranskningarna är platsspecifika.
Konsekvenserna av buller och skuggbildning granskas på de områden
där de enligt modellen kan uppkomma.
Direkta konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
granskas på vindparksområdet och i dess närhet. Indirekta konsekvenser
kan sträcka sig betydligt längre än så. De största konsekvenserna för levnadsförhållandena och trivseln uppstår inom en cirka fem kilometers radie
från vindkraftparken, men influensområdet i fråga om till exempel landskapet och rekreationen är betydligt större.

66

VindIn Ab/Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pörtom vindkraftpark
MKB-PROGRAM

10 KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS
10.1 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
10.1.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen framträder i vindkraftparkens fysiska miljö. Vid en vindkraftpark förändras området från
skogsbruksområde till energiproduktionsområde, och möjligheterna till vistelse och skogsbruk i området begränsas lokalt i viss omfattning. Vidare
begränsas jord- och skogsbruket av de byggnader och servicevägar som
byggs i anslutning till vindkraftparken samt av de jordkablar som behövs
för överföring av elektricitet inom parken.
Indirekta konsekvenser både i vindparksområdet och i dess närmiljö kan
orsakas av buller och blinkningar under driften. Dessa kan begränsa planeringen av vissa markanvändningsformer, såsom bostadsområden, i den
omedelbara närheten av en vindkraftpark. Dessutom kan vindkraftverkens
normativa skyddsavstånd begränsa möjligheterna att vistas i vindkraftverkens närhet, vilket begränsar bland annat möjligheterna att använda området för rekreation.
10.1.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms genom att granska de begränsningar av markanvändningen som byggandet av vindkraftparken
medför på vindkraftparkens byggområde och i dess näromgivning. Särskild
vikt läggs på områdets huvudsakliga markanvändningsformer, såsom jordoch skogsbruk, rekreation och jakt. Vid bedömningen av betydelsen av en
konsekvens beaktas i vilken mån det påverkade markanvändningsområdet
förändras samt hur betydande förändringen är med avseende på regionen.
Vid bedömningen strävar man, i samarbete med kommunens planeringsmyndigheter, även efter att beakta eventuella framtida markanvändningsformer som kan bli aktuella under projektets livstid, men som ännu inte är
planerade.
Utöver konsekvenserna för markanvändningen granskas även vindkraftparkens för regionens infrastruktur, exempelvis vägnätet och samhällsstrukturen.
Den nuvarande och planlagda markanvändningen i projektområdets närliggande områden utreds bland annat med stöd av utgångsmaterial som fås
av kommunens och landskapsförbundens planeringsmyndigheter och av lokala invånare. Som underlag används även de riksomfattande målen för
områdesanvändningen jämte preciseringar, anvisningar och handböcker
med anknytning till planeringen och genomförandet av projektet, gällande
och framliggande planer för markanvändning som gäller projektområdet,
geografiska data, kartunderlag, fotografier och flygbilder samt den preliminära planen för förläggning av vindkraftparken.
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen bedöms av
planeringschef, ingenjör Pertti Malinen och planerare, FM Satu Taskinen
från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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10.2 Konsekvenserna för trafiken och trafiksäkerheten
10.2.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för trafiken uppstår genom transporterna av byggmaterial
för vindkraftverken och jordkablarna medan projektet byggs. En betydande
del av transporterna gäller transport av grus för anläggning av byggnadsoch servicevägarna och betong för byggande av vindkraftverkens fundament. Vidare kan specialtransporterena ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet. När parken är i drift uppstår konsekvenser för trafiken
genom enstaka underhållsbesök vid vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva påverka trafiksäkerheten på vägarna.
Betydelsen av en konsekvens beror bland annat på i vilken mån projektet
ökar trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa
vägar har med avseende på trafikbelastning och trafiksäkerhet.
10.2.2 Utgångsdata och metoder
De transporter och specialtransporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament och installationsområden bedöms utifrån
vindkraftverkens antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av privatvägar bedöms utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms utifrån antalet årliga underhållsbesök som behövs
för underhåll och reparation av vindkraftparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk utreds med stöd av uppgifter från
Trafikverkets Vägregister, som innehåller uppdaterad information om trafikmängderna på landsvägarna. Konsekvenser för trafiken bedöms genom
att jämföra de transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i dag. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken behandlas separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på transportrutterna bedöms
utifrån trafikökningen och transporttyperna. För landsvägsanslutningarna
görs funktionsanalyser vid behov. Vidare granskas transportvägarnas skick
och broarnas bärighet. Bedömningens resultat presenteras verbalt och
åskådliggörs med tabeller och kartor.
De säkerhetsrisker som vindkraftparken eventuellt orsakar på vägarna
granskas i förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält. Farliga ställen kartläggs med hjälp av statistik om trafikolyckor. Bedömningen av konsekvenserna i anslutning till vindkraftparken inriktas på
privata vägar som leder till vindparkområdet, på landsvägar i näromgivningen och på transportrutterna på ett mer allmänt plan, om det är möjligt
att bedöma dem på ett tillförlitligt sätt.
Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten inom luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser
i enlighet med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
Projektets konsekvenser för trafiken bedöms av planerare, DI Markku
Lindroos från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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10.3 Bullerkonsekvenser
10.3.1 Konsekvensmekanismer
I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning
till byggandet av vägarna, vindkraftverken och jordkablarna. Under projektets drifttid orsakar vindkraftverkens roterande rotorblad aerodynamiskt
buller. Det för vindkraftverket typiska bullret orsakas av rotorbladets aerodynamiska ljud samt av att rotorbladet passerar masten, varvid vingens
ljud reflekteras från tornet. När luften pressas mellan tornet och rotorbladet uppstår dessutom ett ljud. Buller orsakas även av de enskilda delarna i
systemet för elproduktionen (Di Napoli 2007).
Spridningen av buller i omgivningen är av varierande karaktär och beror
bland annat på markens beskaffenhet samt på vindens riktning och dess
styrka och temperatur på olika höjder. Bakgrundsljud och tystnad har stor
betydelse för hur man uppfattar ljudet från ett vindkraftverk. Bakgrundsbuller orsakas bland annat av den lokala trafiken och vinden.
Bullret från byggandet av jordkablarna kan till sin karaktär jämföras med
bullret från byggandet av vindkraftparken. Detta buller är lokalt och övergående eftersom kablarnas byggarbetsplats kontinuerligt flyttas framåt.
Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna av spridningen av buller från vindkraftparken bedöms av
experter utifrån en modell. Modellen tas fram med kalkylprogrammet
WindPro 2.8, som är utvecklat för detta ändamål. Bullerutbredningsmodellen tas fram i enlighet med den internationella standarden ISO 9613-2.
Vid beräkning av bullerområdet beaktas vindkraftverkens totala antal, placering, navhöjd, rotordiameter och uppskattade ljudeffektnivå i de olika
vindparksalternativen. I beräkningen används bullernivå, vilket motsvarar
ljudeffektnivån för den vindkraftverkstyp som används i kalkylen vid en
vindhastighet på 8 meter i sekunden eller mer. Som vindhastighet används
8 meter i sekunden, då bullret från ett vindkraftverk är som starkast. Vid
högre vindhastigheter täcker vindens naturliga buller bullret från vindkraftverken.
Den metod för framtagning av modellen som används vid bedömningen tar
hänsyn till faktorer som påverkar ljudets fortplantning, såsom terrängens
former (terrängmodell), den dämpning som luften åstadkommer samt
markens akustiska hårdhet. I modellen används värdet 0,5. Något förenklat kan man konstatera att akustiskt hårda markytor främjar fortplantningen av buller i större omfattning än mjuka ytor. Akustiskt hårda ytor (1) är
exempelvis vatten, kala klippor och asfalterade områden, medan åker- och
skogsmarker samt sand- och gräsfält är mjuka ytor (0). Dämpningen från
träd och annan växtlighet beaktas inte eftersom den är ringa.
Resultaten av beräkningarna för bullerspridningsmodellen åskådliggörs
med så kallade utbredningskartor, som presenterar de genomsnittliga ljudnivåkurvorna för utbredningen av buller med fem decibels intervaller för de
valda utgångsvärdeparametrarna.
De genomsnittliga ljudnivåerna jämförs med de riktvärden för bullernivå
som har fastställts i statsrådets beslut (993/1992). Resultaten granskas
även för nödvändiga känsliga objekt och för de närmast belägna bostadshusen, som i detta projekt ligger på cirka en kilometers avstånd. Effekten
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av bullret från vindkraftparken på det befintliga bakgrundsbullret i området
bedöms dessutom verbalt.

Figur 48. I MKB-programmets skede gjord preliminär modell av bullerområdena med 26 turbiner (Alt 1; Bilaga 5).
I skrivande stund har Miljöministeriet tillsatt en arbetsgrupp för bedömning
av buller från vindkraftverk. Om möjligt kommer MKB-bedömningens resultat att granskas i enlighet med de anvisningar som arbetsgruppen kommer
fram till.
I samband med arbetet bedöms också det lågfrekventa ljudet från vindkraftverken, dvs. den tidsmässiga variationen av ljudets styrka och amplitudmodulationens effekter.
Konsekvenserna som orsakas av buller bedöms av projektingenjör, ingenjör Janne Märsylä från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.4 Konsekvenser av skuggbildning
10.4.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkets roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder.
På en enskild observationspunkt uppfattas detta som en snabb växling av
ljuset, som blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Fenomenet uppträder endast vid solsken eftersom solljuset vid mulet väder inte kommer
från en bestämd punkt, vilket gör att det inte bildas tydliga skuggor. Förekomsten av blinkningar beror förutom på solskenet även på solens riktning
och höjd, vindens riktning och därigenom på rotorns ställning samt på observationspunktens avstånd till vindkraftverket. På längre avstånd täcker
rotorbladet en så liten del av solen att blinkningar inte längre kan uppfatttas.
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10.4.2 Utgångsdata och metoder
Bedömningen av de skuggbildande konsekvenserna av vindkraftverkens roterande blad (skuggbildning) utförs som en expertbedömning utifrån beräkningsresultat. Modellen görs med den så kallade Shadow-modulen i
programmet WindPro 2.8. Med modellen beräknas skuggbildningens influensområde och tidsmässiga varaktighet. Skuggbildningens intensitet beräknas inte.
Kalkylmodellen beaktar skuggbildningen i situationer då solen ligger mer
än tre grader över horisonten och rotorbladet täcker minst 20 procent av
solen. Vid beräkning av modellen beaktas höjdförhållandena i terrängen,
men inte skogarnas täckning på området.
Skuggbildningsmodellen görs för en situation som motsvarar de faktiska
omständigheterna på projektområdet ("real case") så väl som möjligt. Vid
beräkning av modellen för den faktiska situationen beaktas de faktiska solskenstiderna under olika årstider i området. Dessutom beaktas data för
områdets vindförhållanden, vilka påverkar vindkraftverkens driftsgrad och
därigenom deras skuggbildning. Vindkraftverkens årliga drifttid bedöms
utifrån resultaten av de vindmätningar som utförs i projektområdet. Som
utgångsdata för solskensmängderna används de månatliga solskensmängder som mätts i samband med långtidsuppföljningen vid väderstationen i
Umeå i Sverige.
En skuggbildningsmodell kan också tas fram för det så kallade teoretiska
maximiläget (”worst case”), där vindkraftverken antas fungera kontinuerligt och solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året.
Resultaten av skuggbildningsmodellen åskådliggörs med hjälp av utbredningskartor för skuggbildning. På dessa kartor visas den skuggbildning som
kraftverken orsakar i form av kurvor som anger antalet totala skuggtimmar
under året.
Resultaten granskades i anslutning till känsliga objekt, såsom fast bosättning. I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas
av vindkraftverk eller om grunderna för bedömningen av skuggbildningen.
Vid bedömningen av skuggbildningskonsekvenserna används riktvärden
som gäller i Sverige.
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Figur 49. I MKB-programmets skede gjord preliminär modell av skuggbildning som orsakas av vindkraftverken. Vindkraftverkens skuggbildning uttryckts i timmar per år. (Alt 1; Bilaga 5).
Konsekvenserna som orsakas av skuggbildning bedöms av projektingenjör,
ingenjör Janne Märsylä från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.5 Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet
10.5.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av bygget av vindkraftverken förknippas i hög grad med
de synliga förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan
medföra en estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i
närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över
ett stort område. Vindkraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan ett kraftverk och de befintliga landskapselementen.
I skymningen och i mörkret syns kraftverken på grund av deras flyghinderljus. Även elstationen förändrar landskapet.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur
stort område vindkraftverkens konstruktioner dominerar landskapsbilden
eller på hur betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar
om landskapet är värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för
förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på
antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, till exempel på den
skuggeffekt som terrängen, växtligheten och byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra hinder. Betraktade från en bestämd riktning kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt.
Hur synliga vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd
och färg och av konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen,
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till exempel årstiden, har också betydelse. Den kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena (Weckman 2006).
10.5.2 Utgångsdata och metoder
Det är svårt att fatta beslut om gränsvärden: på vilket avstånd ska ändringarna i vyerna beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras
även av att vyerna ändras med tiden och vid olika årstider. Följande frågeställningar har använts som utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna av ett nytt vindkraftverk och deras betydelse:


hur mycket förändrar vindkraftparken områdets nuvarande karaktär?



hur mycket påverkar den nya vindkraftparken landskapet i känsliga
områden, såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?



hur långt syns vindkraftverken?

Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden på riks- och landskapsnivå och lokalt. Projektets landskapsmässiga
konsekvenser utreds genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp
av en landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och landskapsområdena i landskapsbilden, landskapets inriktning, landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska
miljöerna samt områden som har den känsligaste landskapsbilden.
I analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga skador på landskapet i projektområdet. Vid bedömningen kan primära
och sekundära bedömningszoner fastställas, vilka kan definieras exempelvis utifrån deras synlighet eller miljövärden.

Figur 50. Vindkraftverkens synlighet enligt största alternativet i projektområdet och i dess omgivning.
Det är svårt att göra numeriska bedömningar av estetiska och landskapsmässiga egenskaper. Som underlag för bedömningsarbetet har gjorts en
synlighetsanalys som omfattar hela området och som innehåller modeller
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för de områden där vindkraftverken eventuellt är synliga. Som utgångsmaterial för analysen har använts kraftverkens placering och höjd, höjdkurvorna på grundkartan och de rådande markanvändningsformerna i området. Trädbeståndet uppskattades utifrån Corine-data. Trädbeståndet antas ha en höjd på 20 meter överallt i områden med skog. Vid analysen
gjordes modeller upp för de punkter där enskilda vindkraftverk är synliga,
och den kartbild som fåtts som resultat visar hur många kraftverk som är
synliga i respektive punkt.
Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med visualiserande bilder
från olika riktningar. Vi behov kan sektionsritningar eller kartor användas.
Visualiseringar görs upp för de viktigaste synlighetsriktningarna, från vilka
vindkraftverken med högsta sannolikhet observeras. Synlighetssektorer
öppnas vanligen från åkrar, kalhyggen och punkter i terrängen som är betydligt högre än omgivningen. Utifrån synlighetsmodellerna har man bland
annat fastställt de platser från vilka man tagit fotografier för fotomontage.
Vindkraftparkens sammantagna effekter med andra projekt granskas utifrån resultaten för modellberäkningarna och i form av verbala expertbedömningar. De sammantagna effekterna beaktas eventuellt i visualiseringsbilderna, om modellberäkningarna visar att vindkraftparken i väsentlig
grad är synliga i samma observationspunkt. I skrivande stund bedöms
Pörtom vindkraftpark inte ha bytande sammantagna konsekvenser med
något annat vindkraftprojekt.

Figur 51. Riktningarna för de gjorda fotomontage.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bedöms av planeringschef,
ingenjör Pertti Malinen från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.6 Konsekvenser för fornlämningarna
10.6.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens konsekvenser för fornlämningarna är särskilt kopplade till
anläggningsskedet och till de fysiska förändringar som detta skede eventu-
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ellt orsakar i fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter i situationer där en fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av
byggarbetet. Betydelsen av denna konsekvens beror bland annat på sannolikheten för att konsekvensen förverkligas och på objektets betydelse.
Fornlämningar är fasta eller lösa fornföremål som härrör från mänsklig
verksamhet. Alla fasta fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen (295/1963) och de får inte rubbas utan Museiverkets tillstånd. Det är
förbjudet att gräva ut, överhölja, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt
rubba en fast fornlämning utan det tillstånd som avses i lagen om fornlämningar. Fasta fornlämningar är bland annat jord- och stenhögar, rösen,
stenringar och andra stenläggningar och stensättningar, gravar och gravfält, klippmålningar och hällristningar.
10.6.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
I syfte att bedöma konsekvenserna för fornlämningsobjekt har fornlämningsobjekt på projektområdet eller i dess närhet kartlagts med stöd av
skriftliga källor. De kända objekten har beaktats redan vid planeringen av
vindkraftparken.
Vid bedömningen av konsekvenserna utreds kraftverkens placering i förhållande till fornlämningar och kulturhistoriskt betydande objekt och diskuteras möjligheterna att förhindra eller lindra eventuella negativa konsekvenser.
10.6.2.1 Inventering av fornlämningar
På projektområdet utfördes en inventering av fornlämningar under hösten
2012. Den arkeologiska inventeringen innehöll en utredning att lokalisera
tidigare okända fornlämningsobjekt. Utredningen av de fasta fornlämningarna grundade sig på Museiverkets register över fornlämningar och den bestod av en förundersökning, en terrängundersökning och en rapport som
blir färdig i början av år 2013.
Terränggranskningarna inriktades på områden där markanvändningen ändras, exempelvis på de platser där kraftverk eller kraftledningar ska anläggas, samt vid behov på andra områden med lämplig terräng. De kända
fornlämningarnas nuläge och den nuvarande markanvändningen inspekterades. Syftet med terrängundersökningen var också att vid behov precisera
skyddsområden för objekten.
Objekten lokaliserades i terrängen utifrån terrängens topografi och gjorda
observationer, och de dokumenterades med fotografier, skriftliga anteckningar och kartanteckningar. Positionsmätningarna gjordes med GPS. Över
objektens position gjordes en karta.
Inventeringen av fornlämningarna och bedömningen utförs av arkeolog,
Jaana Palomäki KP-Arkelogiapalvelut.
10.7 Konsekvenser för yt- och grundvatten
10.7.1 Konsekvensmekanismer
Då man bygger på land kan anläggningsarbeten i anslutning till byggandet
av vindkraftverkens fundament, vägar och elnätverk orsaka indirekta olägenheter för ytvattnen i närliggande områden. Avlägsnandet av ytjorden
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under byggarbetet ökar tillfälligt erosionen av den schaktade jorden, vilket
kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen.
Eftersom det inte finns grundvattenområden på projektområdet eller i dess
direkta närhet, är det sannolikt att vindkraftparkens konsekvenser för
grundvattenområden är lindriga.
10.7.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftparkens konsekvenser för grundvattnet utvärderas av experter utifrån kartmaterial. Klassificeringen och positionsdata för grundvattenområdena bygger också på data som hämtas i miljö- och geodatasystemet
OIVA.
Omfattningen av de planerade grävarbetena (vindkraftverkens fundament,
jordkablar och servicevägar) dokumenteras och konsekvenserna för grundvattenförhållandena och vattentäkten specificeras. Det material som används i vindkraftverkens konstruktioner innehåller inga skadliga komponenter som löser sig i vatten, och för deras del utförs ingen granskning.
Riskerna i anslutning till bränslen och eventuella andra kemikalier som används på arbetsmaskinerna bedöms separat i avsnittet om miljörisker.
Eftersom själva vindkraftparken i sin helhet ligger på ett nästan obebyggt
område, är det inte sannolikt att det finns hushållsvattenbrunnar i vindparkområdet eller inom projektets influensområde. Kartläggning av hushållsvattenbrunnar kan eventuellt utföras i ett senare skede, om detta anses nödvändigt. Enligt Lantmäteriverkets terrängdatabas (2012) finns det
en brunn på området som skall granskas.
Vindkraftparkens konsekvenser för ytvattnet utvärderas av experter utifrån
kartmaterial och uppgifter som fås från miljöförvaltningens miljöinformationssystem (miljöförvaltningens karttjänst Hertta 2012). Ytvattnet i projektområdet granskas dessutom i samband med naturutredningen i området. Kartläggningen av källorna görs i samband med utredningen av befintliga uppgifter om grundvattnet, terrängbesöket och naturutredningen.
Konsekvenserna för yt- och grundvattnet bedöms av planerare, FM Satu
Taskinen från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.8 Konsekvenser för fågelbeståndet
10.8.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftprojektets konsekvenser för fågelfaunan kan indelas i konsekvenser under anläggningstiden och konsekvenser under driften av kraftverken.
Byggandet av kraftverk och servicevägar splittrar fåglarnas livsmiljö och
kan även bryta ekologiska korridorer. Buller och andra störningar under
anläggningstiden kan tillfälligt försämra häckningsresultaten för fåglar som
häckar i projektområdet.
Konsekvenserna under den tid vindkraftparken är i drift gäller både arter
som häckar i näromgivningen och arter som flyttar genom projektområdet.
De potentiellt mest betydande konsekvenserna för fåglarna är kollisioner
med kraftverk och kraftledningar samt störningar orsakade av vindkraftverken.
Om en fågel kolliderar med ett kraftverk kan den skadas eller till och med
dö. Risken för fågelkollisioner påverkas bl.a. av kraftverkets läge samt av
fågelpopulationens storlek och artsammansättning. Det är särskilt stora
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fåglar som utsätts för kollisionsrisk, såsom tranor, gäss, svanar, stora rovfåglar, sjöfåglar och måsfåglar. Kollisionernas effekter på populationsnivå
beror på hur vanlig arten är samt på populationens storlek och artens
livscykel. Konsekvenserna är störst för långlivade och sällsynta arter som
förökas långsamt, som exempelvis havsörnen.
De visuella störningarna och bullret från vindkraftverken kan skrämma bort
fåglar som förekommer i projektområdet eller i dess närområden. Det finns
stora skillnader i de olika arternas känslighet för störningar. Enligt undersökningar kan framför allt fåglar som äter, flyttar och övervintrar helt undvika vindkraftområden. Det kan även ske förändringar i fåglarnas typiska
flyttrutter om de befinner sig i den omedelbara närheten av vindkraftverk.
Generellt har det maximala avståndet för störningseffekter orsakade av
vindkraftverk i litteraturen uppgetts vara cirka 500 meter, utanför vilket
inga betydande störningseffekter borde förekomma förutom i undantagsfall. Till havs når störningseffekterna över ett större område än på land.
10.8.2 Utgångsdata och metoder
I bedömningen av projektets konsekvenser för fåglarna utreds fågelbeståndets nuläge med stöd av befintliga uppgifter och fågelutredningar som
görs i terrängen.
Utgångsdata om fågelbeståndet på projektområdet ska samlats från öppna
databaser och genom att intervjua personer som har goda kunskaper om
fågelbeståndet i området. Dessutom utnyttjas den lokala ornitologiska föreningens (Suupohjan lintutieteellinen yhdistys r.y.) publikationer, observationer och häckningsplatsuppgifter samt uppgifter som erhållits av personer som ringmärker rovfåglar. Även miljöförvaltningens databas över arter, Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet och Södra Österbottens
NTM-central ska användas som informationskällor.
Med hjälp av utredningen om flyttfåglarna bedöms om det går betydelsefull
flyttlinje för fågelbeståndet genom projektområdet eller i närheten av området. Det fågelbestånd som flyttar på våren utreddes på våren 2012 (Bilaga 3). Uppföljningen av höstflyttning utfördes på projektområdet hösten
2012.
Uppföljning av vårflyttningen
Fåglarnas vårflyttningsrutter i närheten av vindparksområdet utreddes på
våren 2012. Observationer utfördes bland annat vid flyttningstoppen för
fjällvråkar, andra rovfåglar, svanar, tranor och gäss. Flyttningen observerades i sammanlagt 118 timmar i 16 dagars tid från en punkt mellan 8.4.
och 20.5.2012. Vårflyttningens inventeringar och en separat rapport med
resultaten gjordes av Sami Ylistö och Ville Yli-Teevahainen från Ramboll
Finland Oy (Bilaga 3).
Uppföljning av höstflyttningen
År 2012 observerades fåglarnas höstflyttningsrutter i närheten av vindkraftparken i sammanlagt cirka 60 timmar (6 olika dagar) under perioden
10.9–24.10. Vid uppföljningen antecknades arterna, antalet individer, avståndet och riktningen för passerande fåglar samt flyghöjderna för de fåglar som flyttar genom projektområdet.
Resultaten av uppföljningen av flyttningen bedöms ge tillräcklig information
av det fågelbestånd som flyttar genom projektområdet, av de olika arter-
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nas huvudsakliga flyttningsrutter och av förhållandena mellan antalet individer. Uppföljningen av fåglarnas höstflyttning utfördes av biolog, FM
Paavo Sallinen från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Utredning av det häckande fågelbeståndet
I juli 2012 besöktes området några gånger för biotop kartering och häckande fåglar. Tyvärr det var för sent för at bestämma häckande fågelarter
och deras tätheter.
Det häckande fågelbeståndet i projektområdet ska utredas genom linje-,
punkt- och kartläggningstaxering (Koskimies & Väisänen 1988), vilket ger
en översiktlig bild av de fågelarter som förekommer i projektområdet och
om storleksförhållandet mellan de olika arternas populationer.
I projektområdet ska göras en taxeringslinje som är cirka sex kilometer
lång. Taxeringen utförs i juni tidigt om morgonen, varvid taxeraren långsamt går längs taxeringslinjen och stannar till vid behov. Fåglar som observeras i det 50 meter breda huvudstråket, och i hjälpstråket utanför
detta, antecknas. Dessutom utförs punkttaxeringar på förläggningsplatsen
för varje kraftverk, varvid man i fem minuters tid observerar de fåglar som
förekommer i kraftverksområdets närmiljö. Vid punkttaxering antecknas
även fågelindivider som observerats på lederna mellan kraftverken.
Inom projektområdet finns en duvhöks bo där häckningen lyckades igen år
2012. Om projektet realiseras är det möjligt att duvhöken inte kan häcka
på samma plats, eller att det finns en relativt stort risk för kollisioner med
turbinerna. På sommaren 2013 ska bedömas konsekvenser för duvhök mer
specifikt.
För att observera arter som inleder sin häckning tidigt (bl.a. ugglor, hackspettar och korsnäbbar) har gjorts en kartläggningstaxering på projektområdet i april 2012.
Målet är att i terrängen särskilt lokalisera biotoperna för hotade och sällsynta arter samt biotoperna för de arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet. Under sommaren observerades även rörelser av fåglar som häckar i området och eventuella häckande fåglar som flyger över projektområdet på födosök. För kartläggning av det häckande fågelbeståndet används
sex arbetsdagar, och terrängarbetet utförs i maj och juni 2013. Kartläggningen av det häckande fågelbeståndet utförs av biolog, FM Paavo Sallinen.
Vid bedömningen av betydelsen av konsekvenserna för fåglarna strävar
man efter att bedöma i vilken omfattning och hur fort projektet kan påverka olika arter, och därefter jämför man konsekvenserna med de olika
artpopulationernas tillstånd och skyddsnivå. Dessutom granskas huruvida
genomförandet av projektet kan medföra sådan störning av fridlysta fåglar
som avses i 39 § i naturvårdslagen. Vid bedömningen utnyttjas internationella och nationella undersökningar om vindkraftens konsekvenser för
fåglarna. I arbetet tar man särskilt hänsyn till skyddade och hotade arter,
rovfågelsarter samt arterna i bilaga I till EU:s fågeldirektiv. Dessutom bedöms projektets konsekvenser för de olika arternas livsmiljöer.
Konsekvenserna för fåglarna bedöms av biolog, FM Biolog Paavo Sallinen
från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
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10.9 Konsekvenser för djuren
10.9.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för djuren framträder i huvudsak på byggplatserna för
kraftverken och vägarna, som direkta förluster av areal i livsmiljön samt
som störningar under anläggningstiden. Utöver förlusten av areal i livsmiljöerna kan det även förekomma indirekta, sekundära konsekvenser för
djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med brytas.
Enligt erfarenheter från Sverige medför vindkraftparkerna, när de är i drift,
relativt ringa konsekvenser för djurens populationsstruktur och ekologiska
korridorer. Det måste dock noteras att djurbeståndet i vindkraftparkerna
och deras näromgivning kan variera kraftigt.
Vindkraftverken medför kollisionsrisk för fladdermöss. Risken är störst för
flyttande fladdermöss som flyger på hög höjd. Enligt observationer kan de
kollidera med vindkraftverkets rotorblad eller dö av den växling i lufttrycket
som den roterande rörelsen orsakar. Dessutom kan ultraljuden från kraftverkens roterande rörelse störa fladdermössens orientering och därigenom
eventuellt öka kollisionsrisken även för individer i den lokala populationen
(Rodrigues m.fl. 2008).
10.9.2 Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om djurbeståndet i projektområdet har samlats in bland annat från miljöförvaltningens databas över arter och ska samlas genom att
intervjua representanter för lokala natur- och miljöorganisationer och jaktklubbar. Djuren på området observeras vid de terrängbesök som görs i anslutning till fågel-, fladdermus- och växtinventeringarna på vårensommaren 2012 och 2013. Vid terränginventeringarna strävar man efter
att kartlägga bl.a. följande objekt:





Viltarternas biotoper och biotoper som är viktiga för dem (bl.a. biotoperna för ripa samt spelplatserna för tjäder och orre)
Arter som upptagits i bilaga IV (a) till habitatdirektivet (bl.a. flygekorre och fladdermöss) och deras biotoper
Hotade arter och deras biotoper
Viktiga flyttleder och ekologiska förbindelser

Utredning av flygekorre
Förekomsten av flygekorre i projektområdet kommer att inventeras på våren 2013. Kartläggningen inriktas på objekt som valts utifrån en kartanalys, bland annat på grövre gran- och blandskogar samt skogar längs bäckar. I skogsområden som lämpar sig som livsmiljöer för flygekorre söker
man efter spillning av flygekorre särskilt vid roten av träd där flygekorre
kan bygga bo, vistas eller söka föda (särskilt gran och asp). Positionen för
träd med spillning, bon eller hålor bestäms med GPS. Vid terrängarbetet
beaktas även potentiella bon för flygekorre, exempelvis risbon och naturliga hålor. Flygekorrarnas livsområden markeras på kartan utifrån upphittad spillning samt skogarnas struktur och trädbeståndets egenskaper.
Dessutom utreds individernas potentiella rutter och förbindelser till andra
områden. För kartläggning av livsmiljöerna för flygekorre användes fyra
arbetsdagar.
Utredning av fladdermus
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Förekomsten av fladdermöss i projektområdet utreddes under juli-augusti
2012 (Bilaga 4). Fladdermusutredningen bedöms utgöra en tillräcklig grund
för bedömning av projektets konsekvenser för fladdermöss.
Fladdermusutredningen utfördes av forskaren FM Thomas Lilley från Turun
Yliopisto och biolog, FM Paavo Sallinen från FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy.
Vid granskningen av konsekvenserna utreds vilka effekter byggandet och
driften av vindparksprojektet har på kvaliteten och arealen av biotoperna
för de djurarter som förekommer i området. Dessutom utreds djurens möjligheter att använda eventuella ekologiska korridorer som finns i vindparksområdet exempelvis för att förflytta sig från övervintringsområden till
sommarområden. Utifrån fladdermusutredningen bedöms huruvida det
finns en betydande flyttrutt för fladdermöss i projektområdet, eller i dess
närhet, och man skapar en uppfattning om de fladdermusarter som förekommer i projektområdet och om områdens betydelse som fortplantningsområden och biotoper för olika arter.
Konsekvenserna för djuren bedöms av Biolog, FM Paavo Sallinen från FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.10
10.10.1

Konsekvenser för växtligheten
Konsekvensmekanismer
Vindkraftprojektets viktigaste konsekvenser för växtligheten på vindkraftverkens förläggningsplatser uppstår under anläggningsskedet. Konsekvenser uppstår i huvudsak genom röjning av skogen och avlägsnande av ytjorden på de platser där servicevägar och kraftverkens fundament ska
byggas. Beroende på de olika arternas känslighet för slitage, orsakar vistelse i området under anläggningstiden förändringar även på områden som
ligger utanför de egentliga byggområdena. Konsekvenserna varierar beroende på naturtyp. Torra lavhällar, lavhedar och frodiga lundar är känsligast
för slitage. De beständigaste skogstyperna är lundartade moar samt moar
av blåbärs- och lingontyp.
Vindkraftverken och servicevägarna skapar en bestående zon av kanteffekter på de omgivande skogsområdena. Kanteffekten kan ändra förhållandena i skogen, vilket leder till att artsammansättningen ändras. Kanteffektområdet är för florans del några meter eller högst 10–15 meter brett.
Byggandet av servicevägar och vindkraftverkens fundament kan även orsaka lokala förändringar i projektområdets vattenhushållning, varvid den
packning av jordlagren och de förändringar i ytavrinningen som byggandet
orsakar även kan påverka naturtyper som ligger i den omedelbara närheten av byggområdena.

10.10.2

Utgångsdata och metoder
Utgångsdata om vegetationen i projektområdet har samlats in bl.a. från
miljöförvaltningens databas över arter samt genom att granska projektområdets topografi och andra egenskaper med hjälp av grundkartor och flygbilder.
Växtligheten och naturtyperna inventerades i juli 2012 under 2 dagar i terrängen. Med stöd av bakgrundsuppgifterna och analysen av kart- och flyg-
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bilderna inriktades inventeringen på utvalda objekt samt på området för
vindkraftparken. Vid terränginventeringarna koncentrerades på att lokalisera följande objekt som är betydande för naturens mångfald:


Naturtyper som ska skyddas med stöd av naturvårdslagen (NVL 29 §)



Viktiga livsmiljöer i enlighet med skogslagen (SkogsL 10 §)



Naturtyper i enlighet med vattenlagen (VattenL 11 §)



Förekomsten av arter som åtnjuter särskilt skydd (NVL 47 §, NVF
21 §)



Övriga förekomster av värdefulla arter (hotade och regionalt betydande)



Regionalt och lokalt representativa naturobjekt (bl.a. naturtyper i
traditionsmiljöer, objekt med gammal skog, geologiskt värdefulla
formationer, skogar i naturtillstånd och odikade myrmarker)



De värdefullaste naturobjekten enligt klassificering av hotade naturtyper



Värdefulla livsmiljöer för fåglar och viltarter

Utifrån inventeringen av växtligheten och naturtyperna uppgörs en översiktlig beskrivning av växtligheten i området. Beskrivningen omfattar t.ex.
växtplatstyperna för skogarna i byggområdet och deras behandlingsgrad.
Växtarterna beskrivs mer ingående för de objekt som betyder mest för naturens mångfald, t.ex. för närliggande myrar, rikkärr eller frodiga kärr
samt för vindkraftverkens byggplatser och servicevägar.
Den person som utfört terränginventeringen är kompetent att observera
alla naturtyper, växtarter, djurarter och häckande fågelarter, vilket innebär
att den sammantagna satsningen på terrängarbetet ger det mest heltäckande underlaget som kan användas vid bedömningen. Vid konsekvensbedömningen bedöms huruvida projektet försämrar bevarandet av värdefulla
växtlighets- och naturobjekt i projektområdet eller i dess närhet.
Konsekvenserna för växtligheten bedöms av Biolog, FM Paavo Sallinen från
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.11

Konsekvenserna för Natura 2000 -områden och andra skyddsområden

10.11.1

Konsekvensmekanismer
Mekanismerna för konsekvenser som inriktas på Natura 2000 -områden
och andra skyddsområden är i huvudsak likadana som mekanismerna för
konsekvenserna för projektområdets växtlighet, naturtyper, livsmiljöer och
djur. Vid bedömning av konsekvensens betydelse för skyddsområden koncentreras på de skyddsvärden som utgör grunden för inrättandet av
skyddsområdena.

10.11.2

Utgångsdata och metoder
I närheten av projektområdet ligger flera objekt som, med stöd av habitatoch fågeldirektivet, har införlivats med Natura 2000 -nätverket samt flera
naturskyddsområden.
Vid bedömningen granskas vindparksprojektets konsekvenser för Natura
2000-områden som ligger i projektets direkta influensområde:

Sanemossen (FI0800021, SPA/SCI)
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Bedömningsarbetet utförs som en så kallad prövning av behovet av Naturabedömning, med vilken man uppskattar huruvida projektet förutsätter en
sådan Naturabedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen. Konsekvensernas betydelse för grunderna för skyddet av områdena bedöms i förhållande till artrikedomen och den eventuella förändringen av en gynnsam
skyddsnivå samt även med perspektiv på områdenas enhetlighet. Vad gäller områdena i habitatdirektivet, bedöms bland annat sannolikheten för
förändringar i vattenbalansen i myrarna och rörelserna av de häckande fågelarter som utgör grunden för skyddet av området under häckningen i
förhållande till projektområdet.
Under arbetets gång bedöms även projektets konsekvenser för förverkligandet av de skyddsmålsättningar som presenterats i skyddsprogrammen
samt huruvida projektet i betydande omfattning försämrar de naturvärden
på grund av vilka den Natura 2000-objekt som ligger i projektets influensområde har invalts i nätverket av Natura 2000-skyddsområden. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid konsekvenser som berör de naturtyper i habitatdirektivet och arter i fågel- och habitatdirektiven som utgör
grunden för skyddet av området.
Som utgångspunkter vid bedömningen används uppgifterna från den regionala miljöcentralens (Södra Österbottens NTM-central) Natura-blanketter
samt innehållet i skyddsområdenas skyddsbeslut. Dessutom utnyttjas resultaten av bedömningarna av konsekvenserna för växtligheten, djuren och
fåglarna.
Konsekvenserna för skyddsområdena bedöms av Biolog, FM Paavo Sallinen
och branschdirektör, AFD Jakob Kjellman från FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy.
10.12

Konsekvenserna för luftkvaliteten och klimatet

10.12.1

Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftparken och under underhållsarbetena ger
fordonen och arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt,
sprids små mängder damm i luften från vindkraftparkens byggnad.
Projektets
mer
betydande
konsekvenser
för
klimatet
gäller
energiproduktionssättet, som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har
producerats med vindkraft minskar utsläpp, av exempelvis koldioxid och
svaveloxid, som skulle uppstå om motsvarande energimängd producerades
med ett fossilt bränsle. Å andra sidan måste man ta i beaktande att
vindkraftproduktionen är beroende av vinden och därigenom är ojämn. För
att jämna ut den ojämna energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft,
som måste produceras med en annan energiform. Formen för produktionen
av reglerkraft bestäms enligt den aktuella rådande situationen på
elmarknaden.

10.12.2

Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen för anläggningen av vindkraftparken medför för luftkvaliteten och klimatet har man
beräknat hur mycket utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med
någon annan produktionsform skulle ge upphov till. Klimatkonsekvenserna
anges som årliga koldioxidutsläpp som blir oförverkligade då vindparkprojektet genomförs.
Konsekvenserna av en ökning av vindkraften för minskningen av utsläpp i
elsystemet beror på vilken produktion vindkraften ersätter. I de samnor-
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diska forskningsprojekten har man utifrån simuleringarna av elsystemet
konstaterat att vindkraften i det nordiska produktionssystemet och enligt
prissättningsmekanismerna på NordEls elmarknad i första hand ersätter
kolkondensat och i andra hand elproduktion som grundar sig på naturgas.
Enligt dessa grunder har man för koldioxid beräknat en utsläppskoefficient
på 680 ton/GWh (Holttinen 2004). Samma beräkningssätt tillämpas också
av IEA och Europeiska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO 2minskning som kan uppnås med hjälp av vindkraft.
Vid bedömningen används också andra utsläpp som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, såsom kväveoxid (NOx), svaveldioxid (SO2) och
partiklar.
Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet bedöms av
branschdirektör, AFD Jakob Kjellman från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.13
10.13.1

Konsekvenserna för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
Konsekvensmekanismer
Sociala konsekvenser kan uppstå på många olika sätt. En del konsekvenser
är indirekta, såsom de reaktioner som buller eller förändringar i miljön
framkallar hos människorna. Vindkraftparken kan också orsaka direkta sociala konsekvenser genom förändringar i rekreationsanvändningen av området t.ex. för jakt eller bärplockning. Konsekvenserna kan också gälla reaktioner på själva projektet, såsom rädsla, oro eller osäkerhet hos människorna. Människors attityder kan bygga på vindparksprojektet som en
mångfasetterad helhet eller orsakas av det allmänna NIMBY-tänkandet
("Not In My Backyard", inte på min bakgård), som går ut på att människorna upplever oro för förändringar i sin närmiljö.
Vindkraftprojektet kan också medföra konsekvenser för människorna genom att inverka på möjligheterna att bedriva lokala näringar. Dessutom
kan projektet orsaka konsekvenser genom upplevelse av buller, förändring
av landskapet och eventuella upplevda hälsorisker vid kraftlinjerna.

10.13.2

Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och
hälsa bedöms av en expert utgående från befintliga utgångsdata och den
information som samlas in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata
för bedömningen används uppgifter om bosättningen och fritidsbyggnaderna i området samt uppgifter som producerats i samband med bedömningen
av de övriga konsekvenserna.
Vid identifieringen av konsekvenserna för människor utnyttjas responsen
på MKB-förfarandet och de åsikter som framförs på mötet för allmänheten i
projektets programfas. I syfte att bedöma konsekvenserna genomförs en
enkät för invånarna i vindkraftparkens närområden. Frågeformulär skickas
till cirka 300 hushåll i projektområdets närhet. I enkäten betonas bland
annat den nuvarande markanvändningen i området, attityderna mot
projektet
samt
landskapsoch
rekreationsanvändningen
av
projektområdet.
De sociala konsekvenserna har en nära koppling till projektets övriga konsekvenser, och medborgarnas utlåtanden och åsikter jämförs med de övriga konsekvensbedömningarnas resultat. Hälsoeffekterna bedöms genom
att jämföra de hälsopåverkande miljökonsekvenserna med givna riktvärden
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och nyckeltal. Vid bedömningen beaktas att även ett värde som är lägre än
riktvärdet kan vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt från
nuläget.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används
social- och hälsovårdsministeriets guide för bedömning av konsekvenser
för människor samt Institutet för välfärd och hälsa THL:s handbok för bedömning av konsekvenser för människor. Vid identifieringen av konsekvenserna används de identifieringslistor som finns i de handböcker som nämns
ovan.
Dessutom intervjuas representanter för intressentgrupper i projektets
influensområde, bland annat representanter för jaktklubbar och byalag.
Som en del av bedömningen av de sociala konsekvenserna undersöks även
projektets konsekvenser för näringarna, som i huvudsak är jord- och
skogsbruk.
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
bedöms av ingenjör Taru Viitaniemi från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
10.14
Konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser och flygtrafiken
10.14.1

Konsekvensmekanismer
I anslutning till vindkraftprojekt beaktas även eventuella konsekvenser för
radar- och kommunikationsförbindelser (exempelvis sjö- eller luftövervakningsradar, radio- och TV-mottagare samt mobiltelefonförbindelser). Konsekvenser för kommunikationsförbindelserna är relativt sällsynta.
Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka störningar i tv-signalen i
närheten av kraftverken. Förekomsten av störningar beror bland annat på
kraftverkens läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna, styrkan och riktningen av sändarens signal samt på terrängens former och på
eventuella andra hinder mellan sändaren och mottagaren. Det har förekommit färre störningar i digitala sändningar än i analoga.

10.14.2

Utgångsdata och metoder
Ett utlåtande om de konsekvenser som Pörtom vindkraftpark eventuellt orsakar för tv-signalen begärs av Digita Ab, som svarar för de riksomfattande
sändnings- och överföringsnätverken och radio- och tv-stationerna.
Likaså tas utlåtande och beslut av Finavia och TraFi om de konsekvenser
som Pörtom vindkraftpark eventuellt kan förorsaka flygtrafiken. Likaså begärs utlåtande från försvarsmaken om projektets inverkan på försvarets
radarövervakning och förhandsbeslut på de konsekvenser transporter projektet kan medföra trafiksäkerhenen.
Projektets konsekvenser för trafik bedöms av ingenjör, DI Markku Lindroos
från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

11 KONSEKVENSERNA FÖR UTNYTTJANDET AV NATURTILLGÅNGARNA
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar bedöms som
en del av bedömningen av konsekvenserna för människor, eftersom de viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området bildar grunden för
utnyttjandet av området för rekreation (bärplockning, svampplockning och
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jakt). Vidare bedöms hur projektet påverkar marktäktsområden eller områden som märkts ut som marktäktsområden i projektområdet eller projektets närmaste influensområde.
12 KONSEKVENSER EFTER NEDLÄGGNING
Konsekvenserna vid verksamhetens avslutande och därefter bedöms under
antagandet att vindkraftverkens konstruktioner rivs och fundamenten och
kablarna lämnas kvar i marken. Konsekvenserna vid avslutandet av verksamheten är, vad gäller nedmontering av vindkraftverken, liknande som
konsekvenserna i anläggningsskedet. Denna verksamhet orsakar buller och
trafik. Konsekvenserna bedöms utifrån de arbetsmoment som nedmonteringen kräver och utifrån de störningar som dessa arbetsmoment medför
under beaktande av de känsliga objekten i närområdet. Vid bedömningen
tas dessutom ställning bland annat till naturens återhämtningsförmåga och
områdets användning efter projektet.
13 BEDÖMNING AV DE SAMLADE KONSEKVENSERNA
Projektets miljökonsekvenser bedöms som helhet under beaktande av projekt som redan är i drift i regionen. Dessutom beaktas planerade projekt i
den omfattning de uppskattas ha sammantagna konsekvenser med detta
projekt.
Vad gäller konsekvenserna för naturen bedöms de samlade konsekvenserna med andra vindkraftparker i närheten med den precision som det tillgängliga materialet medger. Särskild uppmärksamhet fästs vid de eventuella samlade konsekvenser som vindkraftparkerna i Österbotten medför för
fåglarna och landskapet.
Samlade konsekvenser för människorna bedöms särskilt vad gäller konsekvenser för rekreationsmöjligheterna. Bedömningen görs utifrån tillgängliga uppgifter om de olika projektens konsekvenser. Dessutom fästs uppmärksamhet vid Närpes image som vindkraftskommun, eftersom den vindkraftskapacitet som enligt planerna ska byggas i Närpes är omfattande.
Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan projektet ha sammantagna
konsekvenser med de övriga vindkraftparkerna i Österbotten om projekten
byggs samtidigt. Vid bedömningen utreds även de övriga projektens planeringslägen och transportleder.
14 OSÄKERHETSFAKTORER OCH ANTAGANDEN
Bedömningen av miljökonsekvenser är alltid förknippad med antaganden
och generaliseringar, utifrån vilka konsekvenserna, deras skepnad, varaktighet och storleksklass fastställs. Osäkerhet vid bedömningen beror bl.a.
på utgångsuppgifternas tillförlitlighet och noggrannhet samt på projektets
planeringsläge.
I MKB-beskrivningen kommer man att för varje konsekvensbedömning
presentera aktuella osäkerhetsfaktorer och antaganden som bör beaktas.
15 MILJÖRISKBEDÖMNING
I MKB-förfarandet identifieras projektets miljö- och säkerhetsrisker och
eventuella störningar, och man bedömer deras sannolikhet och följder. Vid
riskbedömningen uppskattas hur störningarnas effekter kan undvikas och
korrigerande åtgärder föreslås.
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16 METODER FÖR ATT MINSKA SKADLIGA KONSEKVENSER
Syftet med miljökonsekvensutredningen och uppgiften för dem som gjort
bedömningen är att föreslå åtgärder för att minska skadliga miljökonsekvenser. Dessa kan bland annat gälla vindkraftverkens och kraftledningens
placering samt vindkraftverkens fundamentteknik och storlek.
17 UPPFÖLJNING AV KONSEKVENSERNA
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en preliminär plan för uppföljning av
projektets konsekvenser. Uppföljningsprogrammet görs utifrån bedömda
konsekvenser och deras betydelse. Med hjälp av uppföljningen genereras
information om projektets konsekvenser och det bidrar till att upptäcka
eventuella oförväntade, viktiga skadliga konsekvenser, vilket gör det möjligt att inleda korrigerande åtgärder i tid.
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