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Sammandrag

Tidsplan

Bakgrund och beskrivning av projektet
Vindkraftbolaget OX2 planerar att uppföra
en vindkraftspark i Märkenkalls projektområde i Vasa stads och Korsholms
kommuns områden. Bakgrunden till vindparksprojektet är de klimatpolitiska mål
som Finland har förbundit sig till genom
internationella avtal och som medlem av
EU. Mångsidig energiproduktion är också
ett av prioritetsområdena i Österbottens
landskapsprogram 2011–2014. I Österbottens landskapsöversikt 2040 presenteras som målbild att Österbotten är känt
”som den absoluta föregångaren då det
gäller produktion och användning av ny
energi” och ”för sina stora vindkraftsparker”.
Maximalt trettio vindkraftverk har planerats i projektområdet och vindkraftparkens
totala kapacitet vore 90–150 MW, beroende på vilken kraftverkstyp. Projektet för
vindkraftparken utgörs av vindkraftverk
inklusive fundament, anläggnings- och
servicevägar mellan vindkraftverken, mellanspänningskablar mellan vindkraftverken, elstation och en 110 kV luftledning för
anslutning till riksnätet.
Projektområdet är i privat ägo. OX2 har
ingått arrendeavtal för byggandet av vindkraftsproduktionens strukturer samt nya
förbindelsevägar.
Förfarande
dömning

vid
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MKB-förfarandet inleds när OX2 lämnar
detta MKB-program till kontaktmyndigheten NTM-centralen i Södra Österbotten i
juni 2014.
MKB-beskrivningen torde lämnas till kontaktmyndigheten i slutet av år 2014. Projektets MKB-förfarande avslutas när kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om
MKB-beskrivningen.
Parallellt med MKB utarbetas en delgeneralplan för vindkraftsparken. Efter MKBförfarandet slutför man planläggningsprocessen och ansöker om de tillstånd som
behövs för projektet. Målet är att vindkraftsparken ska vara i drift 2017.
Alternativ som ska bedömas
I MKB-förfarandet jämförs de olika alternativens konsekvenser med ett så kallat nollalternativ, en situation där projektet inte
genomförs.
Alt 0

Projektet genomförs inte och
motsvarande energimängd
produceras på annat sätt.
VE 1

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning skall alltid tillämpas för
projekt med minst 10 kraftverk eller en
total kapacitet på minst 30 MW.

Färre kraftverk
På projektområdet byggs
högst
22
vindkraftverk.
Kraftverken har en enhetseffekt på högst 5 MW, och den
sammanlagda kapaciteten är
således högst 110 MW.

miljökonsekvensbe-

Innan projektet för vindkraftsparken kan
verkställas kommer den projektansvarige
att genomföra en bedömning av miljökonsekvenser (MKB). Syftet med miljökonsekvensbedömningen är främst att ta fram
tilläggsinformation om projektets miljökonsekvenser till myndigheterna, medborgarna och den projektansvarige. Miljökonsekvensbedömningen är inget tillståndsförfarande och inga beslut fattas utifrån den.

Projektet genomförs inte

VE 2

Fler kraftverk
På projektområdet byggs
högst
30
vindkraftverk.
Kraftverken har en enhetseffekt på högst 5 MW, och den
sammanlagda kapaciteten är
således högst 150 MW.
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Beskrivning av projektområdet och
dess omgivning

planerade anläggningsplatserna för vindkraftverken.

Allmän beskrivning

Planläggning

Märkenkalls projektområde är belägen på
gränsen av Vasa stad och Korsholms
kommun, några kilometer söder om riksväg 8. Avståndet till centrum av Vasa är
cirka 15 km och till Korsholms centralort
Smedsby cirka 10 km. Avståndet till kusten är cirka 15 kilometer. Projektet har en
areal på cirka 2 330 hektar.

Projektområdet är beläget i Österbottens
landskapsplans område. I södra delen av
projektområdet har en 400 kV markerats
och denna kommer att ersätta den nuvarande 220 kV kraftledningen. Nordöst om
projektområdet finns en beteckning för
reservering för en 110 kV kraftledning. I
norra delen av projektområdet har ett behov av en vägförbindelse anvisats. Längs
rutten för förbindelsebehovet gäller en
bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen, dvs. i detta
område får bygglov inte beviljas så att
genomförandet av det aktuella målet i
landskapsplanen försvåras. Den västligaste
delen av projektområdet hör till stadsutvecklingszonen för Vasa stadsregion.

Markanvändning, rekreation
Området består nästan uteslutande av
skogsmark. Skogarna är ekonomiskogar
som till huvudsak inte i är naturtillstånd.
På området finns fyra små sjöar eller
träsk. På området finns även myrmarker
som för det mesta är dikade och används
för skogsbruk. I de östra och västra delarna av området finns åkermarker som används för jordbruk.
I södra delen av projektområdet löper ett
kraftledningsområde i riktningen sydväst–
nordost. Området omfattar en kraftledning
på 220 kV och två kraftledningar på 110
kV. 220 kV kraftledningen kommer inom
den närmaste framtiden att ersättas av en
400 kV kraftledning. På planeringsområdet
finns ett tämligen vidsträckt nätverk av
skogsbilvägar, som kan utnyttjas vid byggandet och underhållet av vindkraftsparken.
I den nordöstra delen av projektområdet
går en vandringsled, Kunileden, som
märkts ut i terrängen. På projektområdet
finns även ett vindskydd, en jaktstuga,
flera gömmor för geocaching och i området
körs även med terrängcykel och snöskoter.
Bebyggelse
Det finns inga fasta bostäder i projektområdet. Där finns en byggnad som klassificerats som fritidshus men som inte är i
denna användning och vars status enligt
uppgifter kommer att ändras till annan än
fritidshus.
De närmaste bostadshusen och fritidshusen, som används som fritidsbostäder,
ligger på något över 1 km avstånd från de

I etapplandskapsplan 1 finns inga beteckningar för Märkenkalls projektområde. I
etapplandskapsplan 2 granskas energiförsörjningen inom hela landskapsområdet. I
planförslaget har största delen av projektområdet beteckningen tv-1, dvs. ett område som lämpar sig för vindkraft. Alla
kraftverk som planerats inom ramen för
detta projekt ligger inom tv-1-området.
Det finns ingen gällande generalplan eller
detaljplan för projektområdet.
För att bygglov ska kunna beviljas för
vindkraftsparken ska det, utöver MKBförfarandet, uppgöras en delgeneralplan i
enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Planläggningen genomförs vid sidan
av projektets MKB-förfarande.
Landskap och kulturhistorisk miljö
Projektområdet ligger i ett ganska sammanhängande ekonomiskogsområde där
landskapet i huvudsak består av slutna
rum. Terrängen har en tämligen jämn ytform och är ställvis mycket stenig och
klippig. Mellan de steniga markerna, nära
mitten av projektområdet, finns myrmarkerna Bakkärret, Storkärret, Isoneva,
Träskesmossen, Kyrkmossen, Katsmossen
och Slätmossen.
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På projektområdet finns ett antal små
åkerplättar, men på västra, södra och
östra sidan vidsträckta öppna åkerlandskap. Kyro älvdal, som ligger i väst, är ett
landskapsområde av riksintresse och dess
östra kant ligger på ca 800 meters avstånd
från närmaste kraftverk. På norra sidan
bakom riksväg 8 finns Vassörfjärden på
mindre än 3 kilometers avstånd från
närmaste kraftverk.
Närmaste byggda kulturmiljön av riksintresse,
Moippevägens
stengärdesgård,
ligger på cirka 6 kilometers avstånd och
den närmaste andra betydelsefulla byggda
kulturmiljön, Kvevlax kyrkområde och Kyro
älvdals kulturlandskap, på cirka 1,2 kilometers avstånd från det närmaste planerade vindkraftverket. Närmaste fornlämning enligt registret över fornlämningar,
Muurivuori gravrösen, ligger på cirka 0,7
kilometers avstånd från det närmaste planerade kraftverket.
Jordmån, berggrund och topografi
Jordmånen i projektområdet är stenig på
många ställen och består i huvudsak av
morän. I myrmarkerna utgörs jordmånen
av torv. Berg i dagen finns i de östra delarna av området på Märkenkall och Kärmeskallio. Berggrunden i området är huvudsakligen porfyrisk granodiorit.
Höjdförhållandena varierar mellan 10 och
25 meter över havsytan. Toppen av Märkenkall i områdets östra del ligger på ca 41
meters höjd över havsytan.
Yt- och grundvatten
På området finns fyra små sjöar eller
träsk. Där finns även flera bäckar och diken samt myrområden av vilka största
delen har dikats och används för skogsbruk. Projektområdet är inte ett område
med översvämningsrisk.
På projektområdet finns inga grundvattenområden. Det närmaste grundvattenområdet som är viktigt för vattenförsörjningen
är grundvattenområdet Glötviken som ligger cirka 1,4 km nordväst om projektområdet.
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Vegetation
Projektområdet täcks nästan helt av ekonomiskog, där den förhärskande ståndortstypen är frisk mo. Åker förekommer i
mindre omfattning nära projektområdets
nordvästra, sydvästra och östra kanter,
och Märkenkall och Kärmeskallio i östra
delarna av projektområdet. Mellan partierna av mineraljordar finns det också kärr
som mist sitt naturliga tillstånd till följd av
dikning. Till de mest värdefulla naturobjekten räknas de mindre produktiva klippområdena samt närmiljöerna till bäckar och
tjärnar.
Fågelbestånd och övrig fauna
På moskogsmarker som används för
skogsbruk kan man förvänta sig häckande
bestånd av sparvfåglar som är typiska för
barr- och blandskog. Enligt utgångsdata
förekommer av de arter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet åtminstone tjäder,
orre, ripa och tretåig hackspett. Enligt registerdata finns det på projektområdet
eller i dess närhet inga kända häckningsplatser för arter som är hotade eller kräver
särskilt skydd.
Projektområdena ligger på ett skogbevuxet
åsområde, där det inte finns s.k. ledlinjer
som styr flyttningen. I flyttobservationerna hösten 2013 sågs endast ett fåtal fåglar. De talrikaste flyttarna via området var
små sparfåglar, trastar, ringduvor och
kråkfåglar. Av tranor, gäss, svanar och
dagrovfåglar gjordes endast få observationer.
Av de betydande arter som upptas i habitatdirektivet förekommer flygekorre och
fladdermöss samt sporadiskt även stora
rovdjur. Den övriga faunan på området
består av lokalt vanliga djurarter för barrskogszonen.
Skyddsområden och värdefulla arter
På projektområdet finns inga kända förekomster av hotade arter. Varken på projektområdet eller i dess omedelbara närhet
finns objekt som omfattas av Natura 2000nätverket. Det närmaste Naturaområdet är
Vassorfjärden, som ligger knappt tre kilometer norr om projektområdet. Vassorfjärden är också ett nationellt värdefullt
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fågelområde (FINIBA-område). På projektområdet finns ett objekt som omfattas av
miljöstöd enligt METSO.
Trafik
Den planerade vindkraftsparken ligger söder om riksväg 8 (Karlebyvägen). Nordost
om projektområdet går Larvvägen (725),
på södra sidan går Merikartvägen (717)
och på västra sidan Voitbyvägen 7175.
Transporterna i anslutning till byggandet
av vindkraftsparken ska enligt en preliminär plan i huvudsak gå från norr via Kunivägen och Sandhedsvägen, från väst via
Långträsk skogsväg och från öst via Korpilahtigränden.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
Projektets eventuella miljökonsekvenser
definieras i MKB-programskedet. Miljökonsekvenser som ska bedömas inom detta
projekt är följande:
Den icke-levande miljön
•
•
•
•

Konsekvenser för
Konsekvenser för
Konsekvenser för
klimatet
Konsekvenser för
och grundvattnet

ljudlandskapet
ljusförhållandena
luftkvaliteten och
jordmånen samt yt-

Den levande miljön
•
•
•
•

Konsekvenser för
fulla naturobjekt
Konsekvenser för
Konsekvenser för
Konsekvenser för

växtlighet och värdefågelbeståndet
övrig fauna
naturskyddsområden

Människans omgivning
•
•
•
•
•

Konsekvenser för markanvändningen
och den byggda miljön
Trafikkonsekvenser
Konsekvenserna för landskapet och
kulturmiljön
Konsekvenser för fornlämningarna
Konsekvenser för människornas hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel
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Samverkan med andra projekt
Konsekvensernas betydelse bedöms av
experter. I bedömningarna beaktas bland
annat konsekvensens typ, karaktär, reversibilitet, omfattning och varaktighet
samt konsekvensobjektets värde och
känslighet. Även åsikterna av de medborgare och intressenter som deltar i MKBförfarandet tas i beaktande.
Projektets konsekvenser bedöms för dess
hela livscykel, dvs. för en tidsperiod på
cirka 25 år. Konsekvenserna indelas i konsekvenser under byggandet och konsekvenser under driften. Dessutom beaktas
konsekvenserna vid nedläggningen av
vindkraftsparken.
Enligt preliminära uppskattningar kommer
de viktigaste konsekvenserna av projektet
att påverka landskapet, naturen och människorna genom uppkomst av buller och
skuggeffekter.
Plan för deltagande och informering
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är öppen för alla.
Medan bedömningsprogrammet är offentligt framlagt kan medborgarna till NTMcentralen i Södra Österbotten framföra
sina synpunkter om vilka av projektets
konsekvenser som behöver utredas och
om planerna enligt MKB-programmet är
tillräckliga. På motsvarande sätt kan medborgarna senare i MKB-beskrivningsskedet
framföra sina åsikter om huruvida de utförda utredningarna och bedömningarna är
tillräckligt omfattande.
Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ordnas informationsmöten för
allmänheten i både MKB-programskedet
och MKB-beskrivningsskedet. På mötena
ges information om projektet, MKBförfarandet, planläggningen och tillståndsförfarandena. Mötena utannonseras separat i lokala tidningar samt på NTMcentralen i Södra Österbottens webbplats.
I bedömningen av konsekvenserna för
människor kommer det att ingå en brevenkät.
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Projekteringen, planläggningen och bedömningen av miljökonsekvenserna stöds
av en MKB-arbetsgrupp, till vilken har kallats representanter för Vasa stad, Korsholms kommun och markägarna. I gruppen ingår även de konsulter som utför miljökonsekvensbedömningen och planläggningen samt en representant för den projektansvarige. NTM-centralen i Södra Österbotten deltar i styrgruppen som en utomstående rådgivare.
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MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
1

INLEDNING
Vindkraftbolaget OX2 planerar att uppföra en vindkraftspark i Märkenkalls projektområde. På projektområdet ska byggas högst trettio vindkraftverk och vindkraftparkens totala kapacitet är 90–150 MW, beroende på vilken kraftverkstyp
som väljs.
Projektet har en areal på cirka 2 330 hektar och ligger på Vasa stads och Korsholms kommuns områden. Avståndet till centrum av Vasa är cirka 15 km och till
Korsholms centralort Smedsby cirka 10 km. Avståndet till kusten är cirka 15
kilometer. Projektområdet ligger i närheten av byarna Kuni, Mullola, Kolkki, Miekka, Staversby och Voitby. Projektområdets läge och avgränsning framgår av
bild 1.1.

Bild 1.1 Förslag till vindkraftspark (markerad med röd linje).
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Projektområdet är i privat ägo. OX2 har ingått preliminära arrendeavtal för byggandet av vindkraftsproduktionens strukturer samt nya förbindelsevägar.
Innan vindkraftparken anläggs genomför OX2 förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser. Detta program för miljökonsekvensbedömning är en
plan för hur MKB-förfarandet ska organiseras, vilka konsekvenser av projektet
som ska utredas genom MKB-förfarandet och hur utredningarna ska göras.
MBK-programmet innehåller också information om projektet och dess tidsschema samt om projektområdets nuvarande tillstånd.
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FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

2.1 Tillämpande av MKB-förfarande på projektet samt dess mål
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och ändringen
av lagen (458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande
skadliga miljökonsekvenser. Statsrådet har i projektförteckningen i 6 § i MKBförordningen (359/2011) lagt till vindkraftsparker med minst tio kraftverk eller
en total kapacitet på minst 30 MW. Vindkraftsanläggningen på Märkenkall består
som mest av 30 vindkraftverk, vilket innebär att projektet omfattas av MBKförteckningen och att MKB-förfarande ska genomföras.
Syftet med miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande samt
att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande. MKB är inget tillståndsförfarande och inga beslut fattas utifrån
MKB.
2.2 Bedömningsförfarandets innehåll
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en process som består av två
skeden, bedömningsprogramskedet och konsekvensbeskrivningsskedet (bild
2.1). I det första skedet beskriver man projektområdets nuvarande tillstånd och
lägger upp ett arbetsprogram för de utredningar som ska göras (MBL-program).
I det andra skedet görs den egentliga miljökonsekvensbedömningen (MKBbeskrivning).

Bild 2.1.

MKB-förfarandets skeden.
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MKB-program
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) börjar då den
projektansvarige lämnar in MKB-programmet till kontaktmyndigheten. MKBprogrammet är en utredning av projektområdets nuläge och en plan för den
egentliga miljökonsekvensbedömningen.
I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:
•

uppgifter om projektet

•

alternativ som ska bedömas, även alternativet att avstå från projektet

•

uppgifter om de planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras

•

beskrivning av miljön

•

information om utredningar som gjorts eller planeras om miljökonsekvenserna

•

uppgifter om de metoder som används vid bedömningen samt om antaganden i
fråga om metoderna

•

ett förslag till avgränsning av det influensområde som ska studeras

•

en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i detta samt

•

en uppskattad tidsplan för planeringen och genomförandet av projektet och för
MKB-förfarandet.

Kontaktmyndigheten ordnar det offentliga framläggandet av bedömningsprogrammet. Bedömningsprogrammets anhängighet tillkännages på kommunernas
anslagstavlor och i den tidning som har allmän spridning i verkningsområdet. De
som kan ta ställning till programmet är enskilda kommuninvånare, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet, samt sammanslutningar och
stiftelser, vars verksamhetsområde kan beröras av projektets konsekvenser.
Dessutom ges kommunerna och andra centrala myndigheter inom det område
som påverkas av projektet möjlighet att avge utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om bedömningsprogrammet utifrån de erhållna utlåtandena och anmärkningarna.
MKB-beskrivning
I det andra skedet av bedömningsförfarandet presenterar man resultaten av
miljökonsekvensbedömningen i en bedömningsbeskrivning. Bedömningen görs
enligt MKB-programmet och kontaktmyndighetens utlåtande om MKBprogrammet. MKB-beskrivningen innehåller bland annat följande:
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•

uppdaterade uppgifter om projektet

•

det centrala material som använts vid bedömningen

•

en uppskattning av projektets och alternativens miljökonsekvenser

•

eventuella brister och väsentliga osäkerhetsfaktorer i de data som använts

•

en uppskattning av projektets och alternativens genomförbarhet

•

ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser

•

ett förslag till uppföljningsprogram

•

en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har
beaktats

•

en lättfattlig och åskådlig sammanfattning

Kontaktmyndigheten lägger fram konsekvensbeskrivningen till allmänt påseende
och de berörda parterna kan framföra sina åsikter eller utlåtanden om frågan.
Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om MKB-förfarandet utifrån de erhållna åsikterna, utlåtandena och de egna ståndpunkterna. MKB-förfarandet är
klart när kontaktmyndigheten lämnar in sitt utlåtande till den projektansvarige.
MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den fogas till de tillståndsansökningar och planer som projektet förutsätter.
2.3 Bedömningsförfarandets parter
2.3.1 Projektansvarig
OX2 svarar för utvecklingen, beredningen och genomförandet av projektet.
Vindkraftsbolaget OX2 grundades i Sverige 1991. Företaget utvecklar, bygger,
finansierar, förvaltar, äger och säljer vindkraftsanläggningar. I Sverige står OX2
bakom cirka 500 vindkraftverk (total ca 950 MW). Företaget har ett tiotal aktiva
vindkraftsprojekt i Finland. OX2 var tidigare känt som O2.
2.3.2 Kontaktmyndighet
Kontaktmyndighet för projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten. Det är kontaktmyndighetens uppgift att se till att förfarandet vid
bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet med MKB-lagen
och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter tillkännagivanden och kungörelser för MKB-förfarandet samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in
utlåtanden och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och ger utlåtanden om dessa. Dessutom ser kontaktmyndigheten
tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige vid behov till att
uppföljning av projektets miljökonsekvenser ordnas.
2.3.3 MKB-konsult
Projektets MKB-konsult är FCG Design och planering Ab. MKB-konsulten är en
extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av den projektansvarige bedömer projektets miljökonsekvenser. Gruppen består bland annat av experter inom markanvändning, naturvetenskaper och teknik.
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2.3.4 Arbetsgruppen för MKB-förfarandet
Som stöd för projekteringen och miljökonsekvensbedömningen har en arbetsgrupp tillsatts för projektet. Gruppen har till uppgift att styra och övervaka MKBprocessens gång så att den genomförs på tillbörligt sätt med beaktande av lokala förhållanden och inte står i konflikt med andra funktioner eller projekt som
pågår i området. Till arbetsgruppen har representanter för Korsholms kommun,
Vasa stad och markägarna kallats. Dessutom ingår i gruppen även de konsulter
som utför miljökonsekvensbedömningen och planläggningen och en representant för den projektansvarige. NTM-centralen deltar i arbetsgruppen som en utomstående rådgivare. Arbetsgruppens arbete är ingen officiell del av MKBförfarandet.
2.4 Växelverkan och information
MKB-förfarandet är en öppen process och i den kan, förutom ovan nämnda parter, alla de parter delta vars förhållanden eller intressen, såsom boende, arbete,
rörlighet, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden kan påverkas av
projektet.
Medan bedömningsprogrammet är anhängigt kan medborgarna till NTMcentralen framföra sina åsikter om behovet av att utreda projektets konsekvenser och om huruvida de planer som presenteras i MKB-programmet är tillräckliga. Senare medan konsekvensbeskrivningen är anhängig kan medborgarna
framföra sina åsikter om innehållet i den.
Under MKB-förfarandet ordnas två informations- och diskussionsmöten för allmänheten, det ena då MKB-programmet är klart och det andra då MKBbeskrivningen är klar. På mötena presenterar man projektet och publiken har
möjlighet att framföra sina åsikter om det. Mötena utannonseras separat i lokala
tidningar samt på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats.
Om de platser där MKB-programmet och -beskrivningen finns till påseende
meddelas i samband med kungörelsen om MKB-programmet. Information om
hur MBK-förfarandet framskrider samt elektroniska versioner av rapporterna
finns på NTM-centralens webbplats på (www.ntm-centralen.fi > NTMcentralerna > Södra Österbotten > Miljö > Miljövård > Miljökonsekvensbedömning > Aktuella MKB-projekt).
2.5 Samordning av MKB-förfarandet och uppgörandet av en delgeneralplan
För att bygglov ska kunna beviljas för vindkraftsparken krävs, förutom MKBförfarandet, att en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen uppgörs. Processen för att utarbeta en delgeneralplan har startats och MKBoch planläggningsprocesserna genomförs etappvis, vilket innebär att planläggningens centrala skeden schemaläggs så att de slutar kort efter varje rapporteringsskede inom MKB-förfarandet. Detta gör det möjligt att i planläggningen effektivt beakta centrala frågor som kommit fram i MKB-förfarandet.
Informationsmötena i anslutning till MKB- och planläggningsprocesserna ska i
mån av möjlighet kombineras, så att de som är intresserade av projektet kan få
information om hur projektet, MKB-förfarandet och planläggningen framskrider
på informationsmötet samt om hur de utredningar som har gjorts i anslutning
till MKB-förfarandet beaktas i projektplaneringen och planläggningen.
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Trots att det är möjligt att genomföra MKB- och planläggningsprocesserna delvis
samtidigt och att i mån av möjlighet utnyttja delvis samma faktaunderlag i de
båda processerna, är de ändå självständiga processer som styrs av olika lagar.
Inom ramen för detta projekt ansvarar Sito Oy för utarbetandet av delgeneralplanen på uppdrag av Korsholms kommun och Vasa stad.
2.6 Tidsplan för MKB-förfarandet
MKB-förfarandet inleds när programmet för miljökonsekvensbedömning lämnas
till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i juni 2014. Kontaktmyndigheten lägger fram MKB-programmet offentligt för minst cirka två
månader. Det egentliga bedömningsarbetet inleds samtidigt och kompletteras
utifrån
kontaktmyndighetens
utlåtande
om
MKB-programmet.
MKBbeskrivningen som innehåller resultaten av bedömningsarbetet lämnas till kontaktmyndigheten och läggs enligt den preliminära tidsplanen fram i slutet av
2014. Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande på
våren 2015.
Arbetsgruppen sammanträder och informationsmöten för allmänheten ordnas
under både MKB-programskedet och MKB-beskrivningsskedet.
En preliminär tidsplan för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och delgeneralplaneprocessen visas i tabell 2.1. Den verkliga tidsplanen beror bland annat
på de tider som programmet och utredningen ligger framme för påseende samt
på tidsfristerna för utlåtanden.
Tabell 2.1.

Uppskattad tidtabell för MKB-förfarandet och delgeneralplanen.
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MÄRKENKALLS VINDKRAFTSPROJEKT

3.1 Projektets bakgrund och mål
3.1.1 Mål för utnyttjande av förnybara energiformer
Syftet bakom projektet är att sträva mot de klimatpolitiska mål som Finland
som medlemsland i EU har förbundit sig till genom internationella avtal. Nationella och internationella klimat- och energistrategier och mål som hänför sig till
projektet presenteras i tabell 3.1.
Tabell 3.1. Internationella och nationella klimat- och energipolitiska strategier som hänför
sig till projektet.
Strategi

Mål

FN:s klimatkonvention (1992)

Målet med klimatkonventionen är att stabilisera
halterna av växthusgaser i atmosfären på en
nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på
klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsning av industriländernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och energipaket (2008)

Minskning av växthusgasutsläppen med 20
procent senast år 2020 jämfört med 1990 års
utsläpp. En höjning av andelen förnybara energiformer till 20 procent av EU:s energikonsumtion.

Finlands nationella plan (2001)

Diversifiering av energianskaffningen, minskning av växthusgasutsläppen bl.a. genom främjande av användning av förnybar energi.

En revidering av den nationella planen (2005)

Minskning av växthusgasutsläppen genom användning av vind- och vattenkraft samt
biobränslen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Behandlar klimat- och energipolitiska åtgärder
fram till år 2020 och på en allmännare nivå fram
till år 2050.

Uppdatering av Finlands klimat- och energistrategi (2013)

Att säkerställa att de nationella mål nås som
uppställts för år 2020 och att bereda väg för
EU:s långsiktiga energi- och klimatmål.

Arbets- och näringsministeriets klimat- och energistrategiska mål är att höja
kapaciteten för del el som produceras med vindkraft från nuvarande knappt
300 MW till 2 500 MW senast år 2020. Av bild 3.1 framgår utvecklingen av vindkraftsproduktionen i Finland 1992–2013.
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Utvecklingen av Finlands vindkraftsproduktion. Årsproduktion (linje,
GWh), installerad kapacitet (staplar, MW) och produktionsindex (100 %
motsvarar de genomsnittliga vindförhållandena). VTT 12/2013.

3.1.2 Vindförhållanden
För lönsam vindkraftsproduktion krävs lämpliga vindförhållanden. Vindkraft är
omvandling av vindens, dvs. luftströmmarnas rörelseenergi till elenergi med
hjälp av vindkraftverk. Meteorologiska institutet har redan under en längre tid
mätt vindförhållandena i Finland. Uppgifterna om vindförhållandena, som numera är platsspecifika och omfattar hela Finland, finns i Finlands vindatlas, som
finansieras av Arbets- och näringsministeriet.
Utifrån vindatlasen kan man konstatera att det planerade området för vindkraftsparken lämpar sig för vindkraftsproduktion. Bild 3.2 föreställer vindrosorna för
det planerade området för Märkenkall vindkraftspark på 100 och 200 meters
höjd. Enligt vindrosorna blåser de dominerande vindarna från sydsydväst mot
nordnordost. Den genomsnittliga vindhastigheten på 100 meters höjd är
7,0 m/s och på 200 meters höjd 8,4 m/s.
Eftersom vindens hastighet ökar ju högre upp man kommer (bild 3.3), är det
motiverat att bygga så höga vindkraftverk som möjligt. Ökningen av vindhastigheten beror på flera faktorer, varav de viktigaste är höjdskillnader i terrängen, ojämnheter i terrängen och förändringar i lufttemperaturen ju högre
upp man kommer (Finlands vindatlas 2013).
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Bild 3.2.

Vindrosor i mitten av Märkenkall vindkraftspark på 100 och 200 meters
höjd (Finlands vindatlas 2013).

Bild 3.3.

Profil av vindens hastighet på vindkraftparkens område på 50–400 meters höjd (Finlands vindatlas 2013).

3.1.3 Projektets syfte och regionala betydelse
Målet för projektet är att med vindkraft leverera el till det riksomfattande elnätet. Projektet bidrar till att Finland kan uppfylla sin klimat- och energistrategi
där målet bland annat är att öka produktionen av förnybar energi.
De planerade vindkraftverkens totala kapacitet är högst cirka 150 MW och den
uppskattade årliga nettoelproduktionen är omkring max. 450 GWh. Jämförelse-
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vis kan man konstatera att 2012 var den totala elförbrukningen i Vasa och
Korsholm 748 GWh (Energiindustrin, 2014).
Om vindkraftsparken byggs påverkar den sysselsättningen och företagsverksamheten inom verkningsområdet på många sätt. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten bidrar vindkraftsparken även till ökade intäkter för kommunerna genom kommunal-, fastighets- och samfundsskatter.
Vindkraftsparkens mest betydande sysselsättningseffekter uppstår under byggtiden. Under byggtiden har projektet en direkt sysselsättande effekt t.ex. inom
skogsröjning, schaktning och grundläggning och indirekt genom de tjänster som
behövs på anläggningsplatsen och av personer som arbetar där.
I driftskedet erbjuder vindkraftsparken arbete direkt inom service och underhåll
samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och
transporttjänster och inom detaljhandeln. Nedläggningen av vindkraftsparken
sysselsätter samma yrkesgrupper som byggandet.
3.2 Vindkraftparkens planeringsläge
Den förberedande planeringen av Märkenkall vindkraftspark startade år 2013.
Under fältsäsongen 2013 lät den projektansvarige utföra inventeringar av fladdermöss, växtlighet och naturtyper på området, liksom en uppföljning av flyttfåglarna. Den 23 september 2013 gav Finavia ett flyghinderutlåtande för ett av
de planerade kraftverken.
Projektplaneringen fortsätter samtidigt som MKB-förfarandet pågår. Enligt uppskattningarna kommer vindkraftsparken att tas i produktionsdrift 2017. Projektets uppskattade tidsplan för planering och genomförande presenteras i tabell
3.2.
Tabell 3.2.

Projektets uppskattade tidsplan för planering och genomförande.

Teknisk planering

2013–2015

Vindmätningar

2014

MKB-förfarande

2014−2015

Delgeneralplan

2014−2015

Tillstånd som behövs för byggandet

2015

Anläggning

2015–2017

Vindkraftsparken i drift

2017
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ALTERNATIV SOM SKA BEDÖMAS

4.1 Utformning av de alternativ som ska bedömas
Enligt MKB-förordningen ska i miljökonsekvensbedömningen i behövlig mån ges
en utredning om projektets och alternativens miljökonsekvenser, genomförbarhet och en jämförelse av alternativen. Med tanke på MKB-förfarandet kan
granskningen av flera genomförandealternativ anses vara tillräcklig i de fall då
det är möjligt att påvisa att det finns flera genomförandealternativ som uppfyller
de tekniska och ekonomiska villkoren och mellan vilka man klart kan förvänta
sig betydande skillnader i fråga om en viss eller vissa konsekvenstyper.
Man har strävat efter att utforma genomförandealternativen som ska granskas
för Märkenkalls vindparksprojekt så att de i princip orsakar så liten olägenhet
som möjligt för invånarna i närområdet och för miljön, men trots det är produktionsmässigt och ekonomiskt lönsamma. I den preliminära placeringen av
vindkraftverken har man beaktat den befintliga fasta bosättningen och fritidsbosättningen i området, de kända naturvärdena samt markanvändningsformerna.
4.2 Projektalternativ
I denna miljökonsekvensbedömning granskas två egentliga genomförandealternativ som skiljer sig från varandra i fråga om antalet av och enhetseffekten hos
de kraftverk som ska byggas. I det alternativ där antalet kraftverk är mindre
används kraftverk med större enhetseffekt. Kraftverkens placering varierar i de
olika alternativen.
Dessutom granskas ett så kallat nollalternativ, som innebär att projektet inte
genomförs. Följande alternativ för vindkraftsparken ska bedömas i MKBförfarandet:
ALT 0

Projektet genomförs inte
Projektet genomförs inte och motsvarande energimängd produceras på annat sätt.

ALT 1

Färre kraftverk
På projektområdet byggs högst 22 vindkraftverk. Kraftverken har
en enhetseffekt på högst 5 MW, och den sammanlagda kapaciteten
är således högst 110 MW.

ALT 2

Fler kraftverk
På projektområdet byggs högst 30 vindkraftverk. Kraftverken har
en enhetseffekt på högst 5 MW, och den sammanlagda kapaciteten
är således högst 150 MW.

På bilderna 4.1 och 4.2 presenteras den preliminära placeringen av kraftverken i
alternativen 1 och 2 .
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Den preliminära placeringen av vindkraftverken, jordkablarna och elstationen enligt alternativ 1.
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Bild 4.2.
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Den preliminära placeringen av vindkraftverken, jordkablarna och elstationen enligt alternativ 2.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

5

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

15 (87)

TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET

5.1 Allmän beskrivning av projektområdet samt markanvändningsbehov
Projektområdet för Märkenkall vindkraftspark ligger på Vasa stads och Korsholms kommuns områden. Det har en areal på cirka 2 330 hektar.
Området består nästan uteslutande av skogsmark (bild 5.1). Skogarna är ekonomiskogar och till huvudsak inte i naturtillstånd. På området finns fyra små
sjöar eller träsk. På området finns även myrmarker som för det mesta är dikade
och används för skogsbruk. I de östra och västra delarna av området finns
åkermarker som används för jordbruk.
I södra delen av projektområdet löper ett kraftledningsområde i riktningen sydväst–nordost. Området omfattar en kraftledning på 220 kV och två kraftledningar på 110 kV. Kraftledningen på 220 kV kommer under de närmaste åren att ersättas av en kraftledning på 400 kV.
Området för vindkraftverken ägs av privata markägare. OX2 har ingått preliminära arrendeavtal för byggandet av vindkraftsproduktionens strukturer samt
nya förbindelsevägar.
Anläggningen av vindkraftparken påverkar bara en liten del av projektområdet,
och i de andra delarna är markanvändningen oförändrad.
Vindkraftverkens fundament har en diameter på 20–25 meter. För monteringen
av vindkraftverken behövs dessutom ett monteringsområde intill fundamentet
för varje vindkraftverk. I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett cirka ett
hektar stort område för att man ska kunna bygga fundamentet och resa vindkraftverket.
De jordkablar som behövs för elöverföringen inom vindkraftsparken kommer i
regel att placeras i kabeldiken som grävs i anslutning till servicevägarna. Dessutom kommer man att bygga en elstation på området och enligt en preliminär
plan dra en 110 kV luftledning för anslutning till riksnätet. Placeringen av vindkraftverken, servicevägarna och elöverföringslinjerna är preliminära och kommer att preciseras allteftersom projektet fortskrider.
Det finns ett rätt så omfattande skogsvägnät på projektområdet. Trafiken till
vindkraftsparken ska planeras så att man i huvudsak utnyttjar befintliga vägar
och vid behov förbättrar dem. Nya vägar behövs i första hand endast inom
vindkraftsparken och även där kommer man i mån av möjlighet att utnyttja befintliga vägbottnar.
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Bild 5.1 Förslag till vindkraftspark (ALT2, 30 vindkraftverk).

5.2 Vindkraftsparkens konstruktioner
Projektet för Märkenkall vindkraftpark utgörs av högst 30 vindkraftverk inklusive
fundament, anläggnings- och servicevägar mellan vindkraftverken, mellanspänningskablar mellan vindkraftverken, elstation och en 110 kV luftledning för anslutning till regionnätet.
5.2.1 Vindkraftverken
Enhetseffekten hos de planerade vindkraftverken är cirka 3 - 5 MW. Vindkraftverket består av ett cirka 145 meter högt torn som står på ett fundament samt
av ett maskinhus och en trebladig rotor. Rotorbladen tillverkas av kompositmaterial. Rotorbladets längd är cirka 70 meter och rotorbladens diameter cirka
140 meter. Vindkraftverkets maximala höjd kommer sålunda att vara strax över
215 meter (bild 5.2).
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Bild 5.2.
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Principskiss av det vindkraftverk som ska bedömas i MKB-förfarandet.
Höjden på vindkraftverkets cylindriska ståltorn är 145 meter och rotorbladet är 70 meter. Vindkraftverkets maximala höjd är således totalt
215 meter.

5.2.2 Vindkraftverkens fundament
Valet av vindkraftverkens fundamenttyp beror på markunderlaget på varje
byggplats. Det lämpligaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga fundament väljs separat för varje vindkraftverk utifrån resultaten av de markundersökningar som görs under byggplaneringen.
Den vanligaste grundläggningen för vindkraftverk är med gravitationsfundament, dvs. med fundament av armerad betong som vilar på marken (bild 5.3).
Markens bärighet ska vara sådan att det inte uppstår sättning till följd av belastning från vindkraftverket. Bärande jordarter är bland annat olika moräner,
sandsorter och naturgrus.
Diametern på ett fundament av armerad betong som vilar på marken är cirka
25 meter och höjden 1–2 meter. I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett
cirka ett hektar stort område för att man ska kunna bygga fundamentet och
resa vindkraftverket. De översta jordlagren avlägsnas ända till 1–1,5 meters
djup under gravitationsfundamentet och därefter gjuts en grund av armerad betong ovanpå ett tunt fyllningsskikt av grus eller kross. Efter gjutningen täcks
fundamentet med jordmaterial.
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Bild 5.3.
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Betong

Jordmaterial

Principskiss av gravitationsfundament.

Om vindkraftverket ska resas på ett ställe där det är berg i dagen eller berget är
nära markytan, kan man använda ett bergfundament av armerad betong. Om
den ursprungliga marken på området där vindkraftverket ska byggas inte har
tillräcklig bärighet, väljs fundament av armerad betong med massutskiftning. Då
grävs först de lösa jordlagren bort under fundamentet.
5.2.3 Vägnät
För byggandet av vindkraftverken behövs ett vägnät som kan användas året
runt. Vägarna ska vara 5–6 meter breda (bild 5.4). Vid dimensioneringen av nya
vägar och anslutningar bör dessutom beaktas att vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är över 50 meter långa. Därför
krävs det mer utrymme än normalt för anslutningar och kurvor. På vissa platser
ska vägen vara upp till tolv meter bred.

Jordkabel

Bild 5.4.

Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftsparken. Jordkabeln har
dragits på vänstra sidan av vägen (foto: Hans Vadbäck/FCG).
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Vid planeringen av vägnätet strävar man efter att utnyttja befintliga vägar. Det
befintliga vägnätet iståndsätts vid behov så att det lämpar sig för tunga transporter. Nya vägar byggs enligt behov på vindparksområdet. Transporterna i anslutning till byggandet av vindkraftsparken ska enligt en preliminär plan i huvudsak gå från norr via Sandhedsvägen, från väst via Långträsk skogsväg och
från öst via Korpilahtigränden. Av bilderna 5.5 och 5.6 presenteras de vägar
som förslagsvis ska iståndsättas och anläggas för alternativen 1 och 2.

Bild 5.5. Befintliga vägar som ska iståndsättas respektive nya vägar som ska anläggas,
alternativ 1 (22 vindkraftverk).

20 (87)

MÄRKENKALL VINDKRAFTSPARK
PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Bild 5.6. Befintliga vägar som ska iståndsättas respektive nya vägar som ska anläggas,
alternativ 2 (30 vindkraftverk).

Efter byggandet av vindkraftsparken används vägnätet för service och övervakning av vindkraftverken. Vägarna kan också användas av markägare och andra
som rör sig på området.
5.2.4 Konstruktioner för elöverföring
Vindkraftverkens generatorspänning är vanligen en kilovolt (kV) eller mindre.
Spänningen höjs med en transformator inuti kraftverket till en medelspänningsnivå på cirka 20–45 kV, som används i elöverföringsnätet inom parken.
Vindkraftselen överförs med jordkabel till en 110 kV elstation som ska byggas
inom vindparksområdet. Kablarna dras huvudsakligen längs servicevägarna (bild
4.1, 4.2 och 5.4). Elstationens preliminära placering framgår av bild 5.6.
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Som bäst undersöks flera olika alternativ att ansluta vindkraftsparken till riksnätet. Det längsta alternativet är att bygga en 110 kV kraftledning från den elstation som ska byggas i projektområdets södra del intill de befintliga kraftledningarna ända till elstationen i Västerbacka. Elstationen ligger cirka 10 kilometer
nordost om projektområdet. När det gäller den nya 110 kV luftledningen undersöks alternativ att bygga en kraftledning intill de befintliga kraftledningarna som
en egen ledning på egna stolpar eller som en lösning med gemensamma stolpar. Även ett alternativ med jordkablar utreds. Ett annat alternativ som utreds
för närvarande är att koppla samman kraftledningen för vindkraften med den
nuvarande 110 kV kraftledningen över en anslutningspunkt som byggs söder om
Kärmeskallio. En preliminär plan för elöverföringslinjen framgår av bild 5.7.

Bild 5.7. Preliminär plan för elöverföringslinjen. Om kraftledningen byggs ända till elstationen i Västerbacka blir kraftledningens längd över 10 kilometer. Ett annat alternativ som utreds för närvarande är att koppla samman kraftledningen för
vindkraften med den nuvarande 110 kV kraftledningen över en anslutningspunkt
som byggs söder om Kärmeskallio.
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5.3 Byggande av vindkraftsparken och kraftledningarna
Vindkraftverkens konstruktionsdelar (torn, maskinhus och rotorblad) transporteras som specialtransporter på landsvägarna. För byggandet av ett enskilt kraftverk krävs 12–14 specialtransporter.
En stadig plattform för lyftanordningarna byggs innan vindkraftverken monteras. Lyftområdena är cirka en hektar stora och ytmaterialet är kross eller naturgrus.
Efter anläggning av fundamenten (bild 5.8) börjar den egentliga monteringen av
kraftverken. Om transformatorn placeras nertill på tornet, lyfts den på plats på
tornets fundament. Därefter monteras tornet genom att delarna läggs en efter
en på varandra. Slutligen lyfts maskinhuset och den färdigt monterade rotorn
upp. För detta används i allmänhet den huvudsakliga lyftkranen och en hjälplyftkran. Hjälplyftkranen säkrar att den konstruktionsdel som lyfts får rätt rörelsebana under lyftet. Genom att fästa ett utspänt stödrep vid spetsen av varje
rotorblad förhindras farliga svängningar då rotorn lyfts. Svåra väderleksförhållanden kan avbryta lyftarbetena, och exempelvis rotorn kan inte lyftas om vindhastigheten är mer än åtta meter per sekund.

Bild 5.8. Anläggning av fundament för vindkraftverk (foto: Leila Väyrynen/FCG).

Kabeldragningarna inom området görs innan vindkraftverken monteras. Kablarna dras in i vindkraftverket med hjälp av genomföringsrör i fundamentet. Inom
vindkraftsparken placeras kablarna i schakt. Det jordmaterial som grävts upp på
platsen torde räcka för att täcka över schakten. Man strävar efter att placera
jordkablarna i anslutning till vägnätet. När vindkraftverken har förbundits med
jordkablar, kan man täcka över fundamenten och börja montera kraftverken.
När fundamenten är klara tar det ungefär en vecka att montera ett kraftverk.
Ibland blir man tvungen att nermontera resningsutrustningen när man flyttar
från en anläggningsplats till följande. Beroende på årstiden kan svåra väderleks-
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förhållanden fördröja resningen med cirka 10–50 procent jämfört med den optimala resningstiden. Sammanlagt kommer det enligt den preliminära tidsplanen
att ta 2–3 år att anlägga hela vindkraftsparken.
5.4 Drift och underhåll
Medan vindkraftsparken är i drift kommer man att göra 1–2 servicebesök per år
till varje kraftverk, och dessutom kan man räkna med 1–2 oförutsedda servicebesök per år och kraftverk. Det behövs alltså i genomsnitt tre besök per år till
varje kraftverk.
Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Servicevinschen, som hör till kraftverkets standardutrustning, används för att lyfta tyngre tillbehör och komponenter.
I specialfall kan också en mobilkran behövas, eventuellt till och med en banddriven lyftkran. För att trygga underhåll och service underhålls vägnätet i området,
även vintertid då vägarna plogas vid behov.
5.5 Nedläggning
5.5.1

Vindkraftverken
Vindkraftverkens tekniska driftålder uppskattas till cirka 25 år. Fundamenten
dimensioneras för 50 års drift. Då kan man genom att förnya vindkraftverkens
maskiner uppskatta vindkraftsparkens driftålder till cirka 50 år. Kablarnas driftålder är minst 30 år.
Största delen av konstruktionerna i vindkraftverken kan återanvändas eller utnyttjas på annat sätt. Tillsvidare är rotorbladen den enda komponenten som inte
kan återanvändas.
Arbetsskedena vid nedläggningen av vindkraftsparken och monteringsmaterielen som ska användas är desamma som vid byggskedet. Fundamenten och kablarna kan eventuellt lämnas kvar, beroende på den framtida användningen av
området. De landskapskonsekvenser som betongkonstruktionerna ger upphov
till kan förebyggas med landskapsarkitektur. Om fundamenten tas bort helt, ska
de stora betongkonstruktionerna klyvas.

5.5.2

Elöverföring
Kraftledningens tekniska drifttid är 50−70 år. Genom ombyggnader och renoveringar kan drifttiden förlängas med 20−30 år. Efter nedläggningen av vindkraftsparken kan strukturerna för elöverföring lämnas kvar som stöd för eldistributionen i det lokala nätet. Konstruktioner som inte längre behövs kan rivas och
materialet kan återvinnas.

5.6 Säkerhetsavstånd
Vindkraftsparken kommer inte att inhägnas med staket med undantag för elstationen som ska byggas på området. Under byggnadstiden kommer man likväl
av säkerhetsskäl att vara tvungen att begränsa rörligheten på vindkraftsparkens
område samt på bygg- och servicevägarna. Under vindkraftsparkens drifttid står
bygg- och servicevägnätet fritt till förfogande. Då får man röra sig fritt även på
vindparksområdet.
Myndigheterna har under de senaste åren utfärdat rekommendationer om säkerhetsavstånd för vindkraftsprojekt. Säkerhetsavståndet med tanke på risken
för iskast vintertid och för fallande delar från rotorbladen anses normalt vara 1,5
gånger kraftverkets totala höjd, om människor rör sig i kraftverkets närhet. Med
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avisningssystem minskar denna risk betydligt, och i princip behöver man inte
begränsa tillträdet i närheten av kraftverket (Miljöministeriet 2012). Modelleringar har visat att kastlängden av is kan vara högst 300 meter från kraftverk
med en höjd på 200 meter. Enligt Trafikverkets beräkningar är sannolikheten för
att träffas av is dock en på 1,3 miljoner år för en person som varje år på vintern
vistas en timme på cirka 10 meters avstånd från ett kraftverk som är i drift.
Med tanke på trafiksäkerheten ska vindkraftverken placeras tillräckligt långt från
landsvägen. Avståndet från huvudvägar, med en hastighetsbegränsning på 100
km/h eller mer, bör vara 300 meter (från mittlinjen). Enligt riskbedömningen
kan det minsta tillåtna avståndet mellan vindkraftverk och landsväg vara
mindre, dock minst kraftverkets totala höjd (torn + rotorblad) plus landsvägens
skyddszon (normalt 20–30 m) (Trafikverket 2012).
För att säkerställa driftsäkerheten i riksnätet ska vindkraftverken placeras så att
avståndet från kraftverken till yttre gränsen av ledningsområdet för kraftledningar i stamnätet är minst 1,5 gång kraftverkens totala höjd (Miljöministeriet
2012).
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ANKNYTNING TILL ANDRA PROJEKT

6.1 Beaktande av andra projekt, program och planer i MKB-förfarandet
Vid miljökonsekvensbedömning skall man enligt MKB-förordningen (268/1999, 9
§) presentera uppgifter om projektets anknytning till andra projekt. Eftersom
vindparksprojektet eventuellt kan ha betydande samverkan främst med andra
vindkraftsparker i närområdet, fokuserar man här på vindkraftsprojekt som är
under planering. Vid behov granskas även andra projekt.
6.2

Vindkraftsparker i drift i näromgivningen
Det finns för närvarande inga vindkraftsparker i drift i närheten av projektområdet.
Den närmaste vindkraftsanläggningen i drift är Wasa Wind Oy:s kraftverk
Sundom 1. Anläggningen finns i byn Sundom som ligger cirka 5 kilometer sydväst om Vasa centrum. Avståndet till Märkenkall vindkraftspark är cirka 20
kilometer. Sundom 1, som byggdes 2012 av Mervento Oy, har en kapacitet på
3,6 MW och en maximihöjd på 184 meter.

6.3 Vindkraftsparker som planeras i näromgivningen
Enligt aktuella uppgifter planeras fyra vindkraftsparker inom en radie på 25
kilometer från vindkraftsprojektet i Märkenkall. Projekten och deras status
framgår av tabell 6.1. Utöver de projekt som upptas i tabellen är det möjligt att
det finns planer på andra vindkraftsparker i området, men det finns ingen information om deras placering eller andra detaljer. I förslaget till etapplandskapsplan ligger de områden som anvisats som vindkraftverksområden närmast
projektområdet på ca 5 km avstånd från projektområdet, på dess nordöstra och
södra sida.
Tabell 6.1. Andra vindkraftsprojekt i närheten av Märkenkall vindkraftspark. Avstånden
har mätts från gränserna för projektområdena och motsvarar således inte avståndet mellan kraftverken.
Vindkraftsprojekt

Kommun

Aktör

Torkkola

Vasa

EPV
Ab

Lålax

Vörå

Prokon
Energy
Oy

Vörå

Prokon
Energy
Oy

B

Lotlax

i
l
d
6
.
1
.

Kraftverk

Avstånd
(km)

Status

16

6

Bygglov beviljades
2013
(klart 2015)

Wind
Finland

5

13

Inget
MKBförfarande

Wind
Finland

3

11

Bygglov beviljats

Vindkraft
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Bild 6.1. Vindkraftverk som är i drift eller planeras i närheten av projektet.
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TILLSTÅND OCH BESLUT SOM KRÄVS FÖR PROJEKTET
Planer och tillstånd som krävs för projektet samt med dem jämförbara beslut
har sammanförts i tabell 7.1. Tabell 7.2 visar andra tillstånd som eventuellt behövs.
Tabell 7.1. Planer och tillstånd som krävs för projektet samt med dem jämförbara beslut.
Plan/tillstånd

Lag

Markanvändningsrättigheter
och -avtal
MKB-förfarande

Myndighet/Utförare
Den projektansvarige

MKB-lagen (468/1994) och
ändringen av den (458/2006)

Allmän planering av kraftledning

NTM-centralen i Södra Österbotten
Den projektansvarige

Planläggning

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

Kommunfullmäktige i Vasa och
Korsholm

Bygglov

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

Byggnadsnämnderna i Korsholms kommun och Vasa stad

Tillstånd för undersökning av
kraftledningsområdet

Lagen om inlösen av fast
egendom och särskilda rättigheter (603/1977)

Regionförvaltningsverket

Inlösningstillstånd för kraftledningens ledningsområde

Lagen om inlösen
(603/1997)

Statsrådet

Bygglov för kraftledning

Elmarknadslagen
(588/2003)

Energimyndigheten

Tillstånd för anslutning till
landsväg

Landsvägslagen
(503/2005)

NTM-centralen i Södra Österbotten

Specialtransporttillstånd

Trafikministeriets beslut om
specialtransporter och specialtransportfordon (1715/92)

NTM-centralen i Birkaland

Flyghindertillstånd

Luftfartslagen (1194/2009)

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Avtal om anslutning till elnätet

Tabell 7.2. Övriga tillstånd som eventuellt behövs och med dem jämförbara beslut.
Plan/tillstånd

Lag

Myndighet/Utförare

Miljötillstånd

Miljöskyddslagen (86/2000)

Miljöskyddsmyndigheterna i
Vasa stad och Korsholms
kommun

Tillstånd enligt vattenlagen

Vattenlagen (587/2011)

Regionförvaltningsverket

Undantagslov enligt naturvårdslagen

Naturvårdslagen (1096/1996,
553/2004) samt habitatdirektivet
artikel 16.1
och bilaga IV b (49 §)

NTM-centralen i Södra Österbotten

Tillstånd att placera kablar och
ledningar på allmänt vägområde

Undantag enligt 42 § i landsvägslagen (503/2005)

NTM-centralen i Södra Österbotten

Undantagslov från lagen om
fornminnen

Lagen om fornminnen
(295/1963)

NTM-centralen i Södra Österbotten

MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen
bifogas till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet ska kunna genomföras.
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MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS OCH BEDÖMNINGSMETODER
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande
konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen
och naturresurserna samt deras interaktion i den omfattning som förutsätts i
MKB-lagen och -förordningen (bild 8.1).

Bild 8.1.

Direkta och indirekta konsekvenser som ska utredas i enlighet med MKBlagen och -förordningen.

Varje MKB-projekt medför specifika konsekvenser som beror på projektets karaktär, omfattning och placering. Konsekvenser som enligt MKB-lagen ska beaktas i MKB-processen preciseras alltid separat för varje projekt. I MKBförfaranden i Finland görs denna bedömning av MKB-processens omfattning
vanligen i samarbete med kontaktmyndigheten i MKB-programskedet och vid
behov kan detta arbete fortsätta under hela MKB-förfarandet.
Konsekvenserna under vindkraftsparkens livslängd fördelar sig över tre skeden:
byggandet, driften och nedläggningen. Alla tre skedena granskas i MKBförfarandet. Konsekvenserna under byggandet är kortvariga och de beror främst
på röjningen av växtligheten på platser där vägar, vindkraftverk och luftledningar ska byggas, buller från arbetsmaskiner och trafikkonsekvenser till följd av
transporter. När vindkraftsparken är klar orsakar vindkraftverken konsekvenser
när de är i drift. Konsekvenser under driften är bland annat konsekvenser för
landskapet och fågelbeståndet samt konsekvenser till följd av ljud från kraftverkens roterande rotorblad. Konsekvenserna under nedläggningen kan jämföras
med konsekvenserna i byggskedet, men de är lindrigare.
De viktigaste miljökonsekvenserna av vindkraftsprojekt är visuella förändringar
av landskapet samt konsekvenser för naturen, ljudlandskapet och människors
levnadsförhållanden. Nedan uppräknas de konsekvenser som ska bedömas i
detta MKB-förfarande:
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Den icke-levande miljön
- Konsekvenser för ljudlandskapet
- Konsekvenser för ljusförhållandena
- Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
- Konsekvenser för jordmånen, yt- och grundvattnet

•

Den levande miljön
- Konsekvenser för växtligheten och värdefulla naturobjekt
- Konsekvenser för fågelbeståndet
- Konsekvenser för övrig fauna
- Konsekvenser för naturskyddsområden

•

Människans omgivning
- Konsekvenser för markanvändningen och den byggda miljön
- Konsekvenser för trafiken
- Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
- Konsekvenser för fornlämningar
- Konsekvenser för människans hälsa, levnadsförhållanden och trivsel

Förutom ovan nämnda konsekvenser bedömer man även konsekvenserna för
säkerheten, till exempel trafiksäkerheten, radar- och kommunikationsförbindelserna och flygtrafiken.
8.1 Karaktärisering av en konsekvens och fastställande av dess betydelse
Konsekvenserna och skillnaderna mellan dem beskrivs i huvudsak i ord. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I bedömningen definieras
varje konsekvens karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med
stöd av IEMA:s (2004) bedömningshandbok (Bild 8.2).

Bild 8.2

Definition av konsekvensens karaktär och betydelse.
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8.2 Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den så kallade specificerande
metoden, som betonar ett beslutsfattande utifrån olika värdemässiga utgångspunkter. Alternativens interna konsekvenser av olika typer och deras betydelse
jämförs inte med varandra, eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i
förhållande till andra konsekvenstyper i många fall är alltför värdebetonad och
inte kan fastställas med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att
bullerkonsekvenser inte kommer att jämföras med landskapskonsekvenser.
Med hjälp av denna metod kan man ta ställning till de olika alternativens miljömässiga genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om
det bästa alternativet fattas av projektets beslutsfattare. De bedömda konsekvenserna och skillnaderna mellan de olika alternativen presenteras i en tabell i
syfte att göra det lättare att jämföra alternativen.
8.3 Verkningsområde som granskas
Med verkningsområde som granskas avses ett område som man på goda grunder kan anse nås av projektets miljökonsekvenser. Man har strävat efter att
fastställa ett granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan antas uppstå utanför området.
Verkningsområdets omfattning beror på egenskaperna hos det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet, till exempel
konsekvenserna av byggåtgärderna, medan en del breder ut sig över ett mycket
större område, till exempel landskapskonsekvenserna.
I tabell 8.1 presenteras preliminära avgränsningar av granskningsområdena för
projektets konsekvenser. Granskningsområdena, vars omfattning har uppskattats utifrån de olika konsekvensernas särdrag, används i bedömningsarbetet.
Konsekvenser som på grund av sina egenskaper inte kan avgränsas till området
har utelämnats från tabellen (exempelvis konsekvenserna för klimatet). Av bild
8.3 framgår projektområdet och dess omgivning med avståndszoner.
Tabell 8.1

Storleken på det influensområde som ska granskas enligt konsekvenstyp.

Konsekvenstyp

Omfattningen av det verkningsområde som ska granskas

Markanvändning

Samhällsstruktur på kommunnivå, vindkraftsparken och dess närmaste omgivning
(ca 5 km), kraftledningsområdet och dess närmaste omgivning (ca 500 m)

Trafik

Vindkraftsparkens huvudtrafikleder och områdena för elöverföringslinjen

Natur

Vindkraftverkens anläggningsplatser och deras närmaste omgivning, elöverföringsområdena

Fågelbestånd

Vindkraftsparken och elöverföringslinjerna, objekt som är betydelsefulla för fågelbeståndet i närområdet, flyttrutter, eventuellt ett vidsträckt verkningsområde

Fornlämningar

Varje anläggningsplats på vindparksområdet samt elöverföringslinjerna

Landskap och kulturhistoriska objekt

Objekt för vilka byggåtgärder anvisas, eventuell synlighetssektor 20 km från vindkraftsparken

Buller, skuggor,
blinkningar

Enligt kalkyler och modellering, en radie på cirka 2 km från vindkraftsparken

Människors levnadsförhållanden
och trivsel

Konsekvensspecifik bedömning inom en radie på högst cirka 20 km och noggrannnare inom en radie på cirka 5 km

Tidsmässig påverkan

Projektets hela livscykel
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Bild 8.3.
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Avståndszoner 1–20 kilometer från de planerade kraftverken.
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KONSEKVENSER FÖR DEN ICKE-LEVANDE MILJÖN

9.1 Konsekvenser för ljudlandskapet
9.1.1 Konsekvensmekanismer
I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning till
byggandet av vägarna, vindkraftverken och kraftledningen. Bullret som uppstår är buller som orsakas av arbetsmaskiner och trafik på byggarbetsplatsen
och kan jämföras med normalt byggbuller.
Under projektets drifttid orsakar vindkraftverkens roterande rotorblad aerodynamiskt buller. Det för vindkraftverket typiska bullret (ett skiftande ”brus”) 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 ytterligare ett ljud. Lite buller orsakas
även av de enskilda delarna i systemet för elproduktionen, men på grund av
bruset från rotorbladen hörs det inte (Di Napoli 2007).
Bullerspridningen i omgivningen har varierande karaktär och beror bl.a. på
vindens riktning samt vindhastigheten och lufttemperaturen på olika höjder.
Bullrets hörbarhet beror till stor del på nivån på bakgrundsbullret. Bakgrundsbuller orsakas bland annat av vind (vindens eget brus och trädens sus) och
trafik.
9.1.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Bullret under byggandet bedöms med ord, eftersom det antas vara kortvarigt
och sprida sig bara till ett begränsat område.
Bullret från underhållet av vindkraftverken granskas inte, eftersom endast
några enstaka servicebesök görs till vindkraftverken per år.
Bullerkonsekvenser under vid driften bedöms av experter utifrån modellering.
Bullermodellerna görs i enlighet med den internationella standarden ISO 96132 samt miljöministeriets anvisning 2/2014 med hjälp av beräkningsprogrammet WindPro, som har utvecklats för bedömning av vindkraftverkens miljökonsekvenser. Programmet använder en digital tredimensionell terrängmodell och
en nordisk beräkningsmodell för industribuller för att få fram en modell av bullerspridningen. Vid bullerbedömningen beaktas kraftverkens egenskaper för de
kraftverkstyper som den projektansvarige har valt för bedömningen. Bullermodellerna beräknas med vindhastigheten 8 m/s då bullret från vindkraftverken
är som starkast. De utgångsparametrar som används för modellerna presenteras närmare i MKB-beskrivningen.
Utifrån modelleringen görs bullerkartor över den medelljudnivå (LAeq) som orsakas av de olika projektalternativen. På bullerkartorna visas bullerzoner för
medelljudnivåer på 35–45 dB med 5 dB:s intervaller. Bilderna 9.1 och 9.2 visar
de preliminära resultaten av bullermodelleringen.
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Bild 9.1 Preliminära resultat av bullermodelleringen för alternativ 1 (22 vindkraftverk).
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Bild 9.2 Preliminära resultat av bullermodelleringen för alternativ 2 (30 vindkraftverk).

Bullret under driften av vindkraftsparken modelleras separat även för lågfrekvent buller med hjälp av metoderna i miljöministeriets anvisning 2/2014.
Över det sammanlagda bullret från andra bullerkällor på projektområdet,
vägarna och vindkraftverken görs en verbal expertbedömning. Bedömningen
baserar sig på modelleringar samt på erfarenheter från motsvarande projekt.
Som ett resultat av bedömningen presenteras en uppskattning av den relativa
förändring som projektet orsakar jämfört med nuvarande bullernivåer.
9.1.3 Riktvärden för buller
Bullerbekämpningen styrs i Finland av riktvärden för bullernivå enligt Statsrådets beslut SRb 993/1992. Riktvärdena presenteras i tabell 9.1.
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Tabell 9.1. Allmänna riktvärden för medelljudnivån på buller (SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt

Kl. 7−22

Kl. 22−7

Utomhus
Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedelbara
närhet och områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter
Områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utanför
tätorterna och naturskyddsområden
Inomhus

55 dB

50 dB

1) 2)

45 dB

40 dB

3) 4)

Bostads-, patient- och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings- och möteslokaliteter

35 dB

-

Affärs- och kontorslokaliteter

45 dB

-

1) I nya bostadsområden tillämpas emellertid riktvärdet 45 dB nattetid.
2) Nattriktvärdena tillämpas inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används för
vistelse eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

I miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft definieras planeringsriktvärden
för de maximala värdena för medelljudnivå dagtid och nattetid (tabell 9.2). 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 tilläggas fem decibel till modelleringsresultatets ljudstyrka.
Tabell 9.2. Planeringsriktvärden för bullret vid vindkraftsprojekt (Miljöministeriet 2012).
Planeringsriktvärden för utomhusbuller vid utbyggnad av vindkraft

LAeq dag
kl. 7−22

LAeq natt
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*

Övriga områden

40 dB

35 dB

tillämpas
inte

tillämpas
inte

Anmärkningar

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

Social- och hälsovårdsministeriet gav riktgivande maximivärden för lågfrekvensbuller i sina anvisningar om boendehälsa 2003. Riktvärdena gäller boningsrum
och de har getts tersvis som icke-frekvensvägda medelljudnivåer under en
timme. Riktvärdena gäller nattetid, medan 5 dB större värden tillåts på dagen.
När mät- eller beräkningsresultaten jämförs med riktvärdena görs inga korrigeringar för smalbandighet eller impulskaraktär. I miljöministeriets anvisning
4/2012 Planering av vindkraftsutbyggnad hänvisas till dessa riktvärden i fråga
om lågfrekvent buller.
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Tabell 9.3. Riktvärden för lågfrekvent buller i boningsrum utan frekvensvägning.
Tersband 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

A-vägd medelljudnivå beräknad utifrån värdena ovan
LAeq, 1h, dB

24

19

17

14

14

16

18

19

20

21

21

9.1.4 Nuläge
Det nuvarande ljudlandskapet på projektområdet påverkas främst av naturljud.
Under en tämligen lugn dag är ljudnivån på denna typ av skogsområde utan ljud
av trafik och maskiner mellan 20 och 30 dB. Under en blåsig dag kan ljudet från
lövträdens prassel höja ljudnivån till omkring 40–50 dB. Fågelsången kan som
högst överstiga 50 dB. Vid lugnt väder vintertid kan det dock vara mycket tyst.
Övriga ljudkällor är ljud från människor, fordon och snöskotrar som rör sig i området samt tidvis från skogsbruksmaskiner. Jord- och skogsbruksmaskiner som
används höjer ljudnivån i omgivningen. En skogsbruksmaskin kan lokalt höja
bullernivån till 50–70 dB i närheten av arbetsområdet. Ett enskilt fordon som
passerar kan tillfälligt orsaka en ljudnivå på 50–70 dB i närheten av vägarna.
9.2 Konsekvenser för ljusförhållandena
9.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkens roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. Vid
en enskild observationspunkt upplevs detta som en snabb växling av det naturliga ljuset, dvs. blinkningar. Vid molnigt väder kommer ljuset inte tydligt från en
punkt och då skapar rotorbladet inga 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 kan observeras.
9.2.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Skuggbildningen bedöms av en expert utifrån en modell som utarbetas med
hjälp av Shadow-modulen i programmet WindPRO. Mängden skuggor bedöms
för den tid vindkraftverken är i drift i de olika projektalternativen. Skuggor bildas inte i andra skeden av projektet.
Skuggbildningsmodellen görs för en situation som motsvarar de faktiska omständigheterna så väl som möjligt. Vid modelleringen beaktas solens läge vid
horisonten vid olika tider av dygnet och året, molnigheten per månad, vindkraftverkens uppskattade drifttid per år samt vinddata för området.
En skuggbildningsmodell tas även 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.
Vid beräkningarna beaktas skuggorna om solen ligger mer än tre grader ovanför
horisonten och som skugga räknas en situation då vingen täcker minst
20 procent av solen. Vid beräkning av modellen beaktas höjdförhållandena i terrängen, men inte skogarnas utbredning på området.
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Resultaten av modelleringen åskådliggörs på utbredningskartor, som områdesvis visar hur länge skuggbildningen varar i timmar per år för de olika projektalternativen. Bild 9.3 visar en preliminär skuggbildning för modellresultatet med
30 vindkraftverk.

Bild 9.3 Preliminära resultat av skuggbildningsmodellen för alternativ 2 (30 vindkraftverk).

9.2.3 Gränsvärden för skuggbildning
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildning som orsakas av vindkraftverk eller om
grunderna för bedömning av skuggbildningen. I Miljöministeriets anvisningar för
planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de rekom-
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mendationer som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter (Miljöministeriet 2012).
I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i
vilken utsträckning blinkeffekter får förekomma. Till exempel i Danmark tillämpas högst tio timmar per år som gränsvärde för verkliga situationer. Motsvarande rekommendation i Sverige är åtta timmar per år och 30 minuter per dag.
I det teoretiska maximiläget används i Sverige som gränsvärde för fasta bostäder och fritidshus inklusive tomter värdet 30 timmar per år, som härletts från
tyska rekommendationer.
9.2.4 Nuläge
Ljus- och skuggförhållandena på projektområdet är huvudsakligen naturliga.
Människans aktiviteter orsakar inga betydande rörliga skuggor i nuläget. De få
fordon som ibland rör sig nattetid på området ger ifrån sig ljus. Det finns ingen
vägbelysning på vägarna på projektområdet.
9.3 Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
9.3.1 Konsekvensmekanismer
Under byggandet av vindkraftsparken och under servicearbetena ger fordon och
arbetsmaskiner upphov till luftutsläpp. Konsekvenserna för luftkvaliteten och
klimatet är i fråga om dessa mycket ringa, och därför kommer de inte att behandlas närmare.
Indirekta positiva konsekvenser uppstår i och med att vindkraften ersätter el
som produceras med fossila bränslen. Å andra sidan uppstår luftutsläpp då man
på grund av den ojämna vindkraftsproduktionen behöver reglerkraft, som måste
produceras med någon annan energiform. Formen för produktionen av reglerkraft bestäms enligt den aktuella rådande situationen på elmarknaden.
9.3.2 Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen för anläggningen
av vindkraftsparken medför för luftkvaliteten och klimatet beräknar man hur
mycket utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med någon annan produktionsform skulle ge upphov till. Klimatkonsekvensen definieras som en ändring i mängden svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och partiklar.
I de samnordiska forskningsprojekten har man utifrån simuleringar av elsystemet konstaterat att vindkraften i det nordiska produktionssystemet och enligt
prissättningsmekanismerna på Nordpools elmarknad i första hand ersätter kolkondensat och i andra hand elproduktion som grundar sig på naturgas. Enligt
dessa grunder använder man för koldioxid en utsläppskoefficient på 680
ton/GWh (Holttinen 2004). Samma beräkningssätt tillämpas också av IEA och
Europeiska kommissionen vid uppskattningen av hur stor CO2-minskning som
kan uppnås med hjälp av vindkraft.
9.4 Konsekvenser för jordmån och berggrund samt för topografi
9.4.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för jordmånen och berggrunden samt för topografin begränsas främst till byggskedet och beror främst på anläggningen av
fundamenten, vägarna och elnätet för vindkraftverken.
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I samband med anläggningsarbetena förs det bort växtlighet och jordmassor
från anläggningsområdet och i stället görs markutfyllnad med ren friktionsjord i
den omfattning som behövs. Volymerna av de jordmassor som förs bort och används för utfyllnad beror på typen av kraftverksfundament, omfattningen av eloch vägnäten samt på jordmånen.
Sura sulfatjordar är naturliga svavelhaltiga sediment i marken, från vilka det
genom oxidering frigörs surhet och metaller i jordmånen och vattnen. Under syrefria omständigheter under grundvattennivån orsakar sulfitsedimenten inga
olägenheter för omgivningen. Om ändringar i markanvändningen, till exempel
genom dikning, leder till att grundvattennivån sjunker, kan sedimenten utsättas
för oxidering och därigenom för försurning.
9.4.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftsparkens konsekvenser för jordmånen och berggrunden samt för topografin bedöms av en expert. Utgångsdata hämtas från miljöförvaltningens databas (OIVA) och från GTK och Lantmäteriverket.
Konsekvensernas omfattning i de olika genomförandealternativen bedöms genom granskning av markens kvalitet och bärighet på byggplatserna, hur länge
byggandet varar och byggåtgärdernas fysiska omfattning samt anläggningssätten. Om volymerna för massutskiftningen vid byggandet (utgrävda massor och
fyllningsjord) lämnas en uppskattning. Dessutom görs en uppskattning av de
eventuella förändringarna i sura sulfatjordar till följd av byggandet.
Eventuella läckage i vindkraftverkets maskinhus och de risker för jordmånen
som dessa orsakar granskas separat som en del av bedömningen av projektets
miljörisker.
9.4.3 Nuläge
På projektområdet varierar markytans nivå för det mesta mellan 10 och 25 meter över havsytan. I östra delen av området finns två större hällmarksområden,
Märkenkall och Kärmeskallio. Toppen av Märkenkall, cirka 41 meter över havsytan, hör till de högsta punkterna i Korsholm.
Berggrunden i området är huvudsakligen porfyrisk granodiorit. På området förekommer även granit, tonalit, granodiorit samt ställvis glimmergnejs. Uppgifter
om berggrunden på området framgår av bild 9.4.
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Berggrunden på projektområdet.

Jordmånen på projektområdet är huvudsakligen morän. På myrområdena förekommer lager av torv och på ett litet område i den nordöstra delen av projektområdet även grovmo, sand och grus. Berg i dagen finns främst i de östra delarna av områdena Märkenkall och Kärmeskallio. Alueen maaperätiedot on esitetty kuvassa 9.5.
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Jordmånen på projektområdet.

Enligt GTK:s karttjänst över sura sulfatjordar (bild 9.6) finns ställvis stor sannolikhet för förekomst av sura sulfatjordar på området (GTK 2014).
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Sannolikhet för förekomst av sura sulfatjordar.

9.5 Konsekvenser för yt- och grundvatten
9.5.1 Konsekvensmekanismer
Markberedningsarbetena i anslutning till byggandet av vindkraftverkens fundament, vägar och elnät ökar tillfälligt erosionen av den schaktade jorden, vilket
kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i ytvattnen något.
Om byggåtgärder utförs på sura sulfatjordar, kan svavelhaltiga sediment, som
förekommer naturligt i jordmånen, frigöra surhet och metaller i jordmån och
vattendrag till följd av oxidation.
I teorin kan byggandet av vindkraftsparken tillfälligt påverka även grundvattnets kvalitet. Det finns inga betydande grundvattenförekomster på den plane-
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rade vindkraftsparkens område eller dess omedelbara närhet. Eftersom det inte
uppkommer några betydande konsekvenser för grundvattnet, kommer dessa
inte att behandlas närmare.
Under en period som är längre än byggfasen kan projektet orsaka konsekvenser
för områdets vattenbalans. De mest betydande konsekvenserna för vattenbalansen gäller eventuella förändringar i vattendelare och strömningsrutter, till
exempel när den nya vägsträckningen ändrar strömningsrutterna. Byggande på
avrinningsområdet ökar även andelen ogenomtränglig yta, vilket för sin del
minskar infiltreringen av regnvatten i marken och ökar ytavrinningen.
9.5.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för yt- och grundvattnet bedöms av en expert. Utgångsdata hämtas från miljöförvaltningens databas (OIVA).
Vid bedömningen görs främst en granskning av eventuella konsekvenser av bearbetningen av marken för ytvattnet (avrinning, sediment- och näringsbelastning) och eventuella konsekvenser av sura sulfatjordar på vattendragen.
Eventuella läckage i vindkraftverkets maskinhus och de risker för yt- och grundvattnet som dessa orsakar granskas som en del av bedömningen av projektets
miljörisker. Vindkraftverkets delar innehåller inga skadliga komponenter som löser sig i vatten och därför utförs ingen granskning för deras del.
Konsekvensernas omfattning bedöms genom att granska förekomsten av vattendrag i förhållande till byggplatserna, ytvattnens flödesriktningar samt hur
länge byggandet varar och byggåtgärdernas fysiska omfattning. Konsekvenserna bedöms såväl för byggtiden som för drifttiden och nedläggningen.
9.5.3 Nuläge
9.5.3.1

Ytvatten
På området finns fyra små sjöar eller träsk. Långträsket har en areal på över 5
hektar, Lillträsket knappt 2 hektar. Fräkenträsket har en areal på cirka 1,5 hektar och på dess nordöstra sida finns ett namnlöst träsk på under en hektar. På
området finns även många bäckar och diken.
På området finns också myrmarker, av vilka de största är Bakkärret, Storkärret,
Isoneva, Träskesmossen, Kyrkmossen, Katsmossen och Slätmossen. De är dikade och används för skogsbruk. I mitten av projektområdet finns en odikad
myrmark, Träskesängarna.
Indelningen i avrinningsområden och ytvatten på projektområdet och i dess
närhet framgår av bild 9.7.
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Indelning i avrinningsområden och ytvatten i närheten av projektområdet.

Projektområdet är inte ett område med översvämningsrisk.
9.5.3.2 Grundvatten
På projektområdet finns inga grundvattenområden.
Det närmaste grundvattenområdet som är viktigt för vattenförsörjningen är
grundvattenområdet Glötviken (1049907) som ligger cirka 1,4 km nordväst om
projektområdet. Grundvattenområdena Spikarna (1049905) och Västerhankmo
(1049902) som är viktiga för vattenförsörjningen ligger cirka 3,5 km och cirka
5,7 km norrut från projektområdet. Cirka 4,3 km nordöst från projektområdet
finns grundvattenområdet Hedorna (1094401), som har avlägsnats ur klassificeringen.

