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SABA WIND OY AB
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV BRÄNNSTRÄSK VINDKRAFTSPARK
FÖRORD
Detta program för miljökonsekvensbedömning är en plan för genomförandet
av miljökonsekvensbedömningen av den vindkraftspark som planerats i
Nämpnäs by i Närpes stad.
Bedömningsprogrammet har uppgjorts av FCG Finnish Consulting Group Oy
på uppdrag av SABA Wind Oy Ab. Följande parter har deltagit i
sammanställningen av MKB-programmet:








biolog, FM Mattias Järvinen (projektchef)
geograf, FM Suvi Rinne (projektsekreterare)
biolog, FM Jari Kärkkäinen
ingenjör Pertti Malinen
diplomingenjör Hans Vadbäck
ingenjör Kenneth Hellman
geograf, FM Asta Nupponen

Visualisering av vindkraftsparken sett från Sundvägen 70.
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SAMMANDRAG
Projektet
SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namnet Brännsträsk vind i
Nämpnäs by, Närpes stad. Det planerade vindkraftsområdet är beläget
huvudsakligen på privat mark och SABA Wind har ingått avtal om arrende av
området. Majoriteten av markägarna inom projektområdet har ställt sig
positiva till projektet. Den totala effekten för vindkraftsparken uppgår
beroende på typen av vindkraftsverk till 36-48 MW. Vindkraftsparken består
då av 16-18 vindkraftverk med en enhetseffekt på 2-3 MW.
Vindkraftsparken kommer att kopplas till det regionala nätet med en 110 kV
kraftledning till endera Nixbackens elstation eller till elstationen som kommer
att byggas i anslutning med EPV Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Norrskogen.
SABA Wind:s målsättning är att ha vindkraftsparken i drift från och med år
2013.

Den planerade vindkraftsparken (projektområdet) i Nämpnäs by. Elledningen
kommer att beroende av alternativ att löpa endera till elstationen i Nixback
(ALT A1 och A2) eller till Norrskogen (ALT B).
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Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Före tillstånd kan ansökas för vindkraftsprojektet, måste ett förfarande för
miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande)
genomföras
(Södra
Österbottens NTM-centralens beslut 15.10.2010).
I samband med MKB-förfarandet utarbetas två rapporter i olika skeden; först
ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) och sedan en
konsekvensbeskrivning.
MKB-förfarandet börjar då den projektansvarige lämnar in MKB-programmet
till kontaktmyndigheten. MKB-programmet innehåller bl.a. en plan om hur
miljökonsekvensbedömningen skall utföras, information om projektet,
planeringstidtabellen samt en plan om hur deltagandet ordnas. Efter MKBprogramskedet utarbetas konsekvensbeskrivningen som utöver samma
information som i MKB-programmet innehåller miljökonsekvensebedömningens resultat. MKB-förfarandet avslutas då Södra Österbottens NTM-central
gett sitt utlåtande om konsekvensbeskrviningen. Båda rapporterna ställs
offentligt till påsende under MKB-förfarandets förlopp.
Miljöns nuvarande tillstånd
Läge
Den planerade vindkraftsparken (hädanefter projektområdet) är belägen strax
österom Brännsträsket i Nämpnäs by, därav namnet Brännsträsk vind.
Projektområdet är avlångt i nord-sydlig riktning och har en maximal längd på
ca 5 km. Områdets areal uppgår till ca 380 ha. Projektområdet är belägen på
ca 8 kilometers avstånd från Närpes centrum. Bottenvikens kustrand är
belägen som närmast på ca 500 meters avstånd väster om projektområdet.
Kraftledningens längd varierar beroende på alternativ ca 11-17 km och
kommer att anslutas till det regionala nätet endera vid elstationen i Nixbacken
eller i det planerade vindkraftsområdet i Norrskogen.
Markanvändning
Projektområdet för Brännsträsk vind består nästan till sin helhet av skog som
har utnyttjats kraftigt inom skogsbruket. I projektområdets sydligaste del i
Öskogen finns även åkermark. Projektområdet används i viss mån i
rekreationsyfte och jakt.
Kraftledningsalternativen löper huvudsakligen genom skogs- och åkermark.
Alternativ A2 löper ställvis genom tät bebyggelse och kulturlandskap, varför
den kommer att delvis byggas som jordkabel.
Bosättning
Bosättningen kring projektområdet är belägen på ca 600-1000 meters
avstånd. Vid strandområdet västerom projektområdet finns många
fritidsbostäder. Även på den syd- och sydvästra sidan av projektområdet finns
ställvis tät fritidsbebyggelse. De bostadshus som ligger närmast
vindkraftsområdet har koncentrerats i huvudsak väster om Nämpnäs- och
Standvägen.
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Trafik
De sannolikt mest centrala vägarna med tanke på transporterna under
byggnadskedet är Strandvägen och Nämpnäsvägen samt skogsvägarna i
närheten av projektområdet. Trafikmängden på Strandvägen var år 2009 i
medeltal 1884 fordon per dygn, varav 98 var tunga fordon. Vid
Nämpnäsvägen mellan Strandvägen och projektområdet var motsvarande
trafikmängd i medeltal 557 fordon varav 27 tunga fordon.
Landskap och kulturarv
Projektområdet är beläget i Nämpnäs by, som i huvudsak består av små
landskapsrum. Landskapsbilden i Närpes är småskalig även i övrigt. De
typiska inslagen i Närpes är stora, öppna odlingsområden som klyvs av en
väg med bybebyggelse längs vägens sträckning. Den planerade
vindkraftsparken ligger i ett obebyggt skogsområde som har en relativt jämn
topografi.
Enligt Museiverkets register över fornlämningar finns det inga fornlämningar i
projekt- eller kraftledningsområdet.
Jordmån och berggrund
Jordmånen i projektområdet består huvudsakligen av sandig morän.
Kärrsvackorna på området är utdikade. Organiska jordarter, såsom torv
förekommer i projektområdets östra delar i Stormossens område.
Berggrunden i Nämpnäs utgörs huvudsakligen av glimmerskiffer
glimmerngnejs med inslag av granodiorit, tonalit och kvartsdiorit.

och

Grundvatten
Det finns inga klassificerade grundvattenområden i närheten av
projektområdet. Den närmaste förekomsten av grundvatten är Långvikens
grundvattenområde, som är belägen norr om projektområdet på ca 10
kilometers avstånd.
Vegetation
Projektområdet är beläget i den sydboreala vegetationszonenen, där många
sydliga växtarter når sin nordgräns. Området karaktäriseras av sedvanlig
moskog där skogsbruk bedrivits tämligen kraftigt. Projektområdets
skogsområden är därför i huvudsak inte i naturtillstånd.
Den mest förekommande skogstypen i vindkraftverkens förläggningsplats är
moskog av blåbärs- eller lingontyp. Fläckvis förekommer låglänta områden
med kärrvegetation.
Arter eller naturtyper med skyddsstatus har inte påträffats i området.
Fågelbestånd
I samband med en fågelundersökning som utfördes år 2010 konstaterades
inga utrotningshotade arter inom projektområdet. Antalet häckande par
uppskattades vara relativ stort. Artsammansättningen dominerades storligen
av bofinken och lövsångaren medan andra arter, såsom spillkråkan och göken
förekom endast i ringa grad.
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Ett havsörnsbo har identifierats vid gränsen av projektområdet i nordväst
under en inspektion som utfördes år 2010. Boet var till strukturen skör och
var inte i bruk.
Totalt 9 000 fåglar av ca 80 arter observerades sträcka över projektområdet i
samband med vårflyttningen och över 22 000 flyttande fåglar av ca 70 arter
under höstflyttningen. Nio av de påträffade arterna
är nationellt
hotklassificerade. Majoriteten av de observerade fåglarna flög på en höjd som
anses utgöra en lindring risk för kollision med vindkraftverk.
Övrig fauna
Den övriga faunan som förekommer i projektområdet är typisk för områden i
dessa breddgrader. I området förkommer däggdjursarter såsom älg, lo, räv,
mårdhund och utter. Habitatdirektivets arter som påträffas i projekt- och
kraftledningsområdet är olika arters fladdermöss och flygekorre. På basen av
en fladdermusundersökning som utfördes år 2010 är projektområdet dock
inte som helhet särskilt betydande för fladdermöss. Flygekorre har inte
påträffats i projektområdet, men ytterligare undersökningar skall utföras både
i projektområdet och kraftledningsområdet under våren 2011.
Skyddsområden och värdufulla områden i avsende på naturens
mångfald
Det finns inga skyddsområden i projektområdet. På några kilometers avstånd
förekommer dock några skyddsområden, av vilka den mest betydande är ett
Natura 2000-område vid namnet Närpes skärgård. Inom Naturaområdet
förekommer FINIBA-, strandskydds- och ett antal naturskyddsområden.
Miljökonsekvenser som skall bedömas
I MKB-programskedet har projektets potentiella miljökonsekvenser utretts. I
utredningen har projektets utgångsdata granskats parallellt med information
om miljöns nuvarande tillstånd i projektområdet och i kraftledningens
omgivning.
De mest centrala konsekvenser som skall bedömas är:











Bullerkonsekvenser
Skuggbildning
Konsekvenser för fåglar
Konsekvenser för vegetation
Konsekvenser för övrig fauna
Konsekvenser för skyddsområden
Konsekvenser för markanvändning
Konsekvenser för landskap och kulturarv
Konsekvenser för rekreation och näringsliv
Konsekvenser för människans hälsa, trivsel och levnadsförhållande

Projektets konsekvenser bedöms för dess hela livscykel. Själva
bedömningsarbetet kommer att indelas i bygg-, driftskedet, samt skedet efter
verksamheten. Vindkraftverkens tekniska driftålder uppskattas till cirka 25 år.
Bedömningsarbetet utförs som expertarbete på basis av befintlig information
samt tilläggsundersökningar som utförs i samband med projektet. I
bedömningen används flera utrednings- och bedömningsmetoder, såsom
fältbesök
(inventeringar
och
observationer),
brevenkät
och
modelleringsmetoder (bl.a. buller och skuggbildning). Dessutom kommer
visualiseringar (fotomontage) att utföras för att åskådliggöra konsekvenserna
i landskapet.
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Deltagande och information
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen kan alla delta, vars
förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet. En uppföljningsgrupp
har tillsatts för MKB-förfarandet. Syftet med gruppen är att främja
deltagandet och att effektivera informationsflödet och -utbytet mellan den
projektansvarige, myndigheterna och olika intressentgrupper.
Under MKB-programmets påseendetid ordnas ett informationsmöte om
projektet som är öppet för alla. Om de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende meddelas i samband med kungörelsen av
programmet. Elektroniska versioner finns till påseende på webbplatsen för
närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
Tidtabell för bedömningsförfarandet
Utarbetandet av MKB-programmet påbörjades i slutet av år 2010. Rapporten
slutfördes i slutet Februari 2011, efter att kommentarer erhållits från
uppföljningsgruppen. MKB-förfarandet påbörjades officiellt då NTM-centralen
ställde MKB-programmet till påseende för en månads tid i mars 2011. Ungefär
en månad efter att påseendetiden avslutats, ger kontaktmyndigheten sitt
utlåtande på basen av erhållna utlåtanden och åsikter.
Bedömningsarbetet inleds strax efter att MKB-programmet blivit klart. Vid
behov preciseras bedömningen utifrån kontaktmyndighetens utlåtande.
Konsekvensbeskrivningen uppskattas bli färdig i juni 2011. Rapporten
kommer därefter att vara till påseende i två månader. MKB-förfarandet
avslutas
då
kontaktmyndigheten
ger
sitt
utlåtande
om
konsekvensbeskrivningen i slutet av år 2011.
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YHTEENVETO
Hanke
SABA Wind Oy Ab suunnittelee Brännsträsk vind -nimisen tuulivoimapuiston
rakentamista Nämpnäsin kylään Närpiön kaupunkiin. Suunnitellun tuulipuiston
alue on pääasiassa yksityisten mailla ja SABA Wind on solminut alustavan
sopimuksen maa-alueiden vuokraamisesta. Valtaosa maanomistajista ovat
suhtautuneet myönteisesti projektiin. Tuulipuiston tuottama kokonaisteho on
jopa 36–48 megawattia voimalan tyypin mukaan vaihdellen. Suunnitellussa
tuulipuistossa on 16–18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2–3
megawattia.
Tuulipuisto liitetään alueverkkoon 110 kilovoltin voimajohdolla. Voimajohto
vedetään joko Nixbackenin sähköasemalle tai sähköasemalle, joka
rakennetaan EPV Vindkraft Ab:n Norrskogenin-tuulivoimapuiston yhteyteen.
SABA Windin tavoitteena on ottaa tuulivoimapuisto käyttöön vuonna 2013.

Suunniteltu tuulivoimapuisto (hankealue) Nämpnäsin kylässä. Voimajohto
vedetään vaihtoehtoisesti joko Nixbackenin sähköasemalle (ALT A1 ja A2) tai
Norrskogeniin (ALT B).
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Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on suoritettava
ennen tuulivoimapuiston rakentamisluvan hakemista (Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen päätös 15.10.2010).
YVA-menettelyssä laaditaan kaksi raporttia hankkeen eri vaiheissa: ensin
laaditaan ympäristövaikutusten seurantaohjelma (YVA-ohjelma) ja sitten
ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).
YVA-menettely
alkaa,
kun
hankevastaava
toimittaa
YVA-ohjelman
yhteysviranomaiselle. YVA-ohjelma sisältää muun muassa suunnitelman siitä,
miten
ympäristövaikutusten
arviointi
tehdään,
tietoja
hankkeesta,
suunnitteluaikataulun ja osallistumissuunnitelman. YVA-ohjelman laatimisen
jälkeen laaditaan YVA-selostus, joka sisältää YVA-ohjelman tietojen lisäksi
ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. YVA-menettely päättyy, kun EteläPohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Molemmat
raportit asetetaan julkisesti nähtäville YVA-menettelyn aikana.
Ympäristön nykytila
Sijainti
Suunniteltu tuulivoimapuisto (jäljempänä hankealue) sijaitsee Brännsträsketjärven itäpuolella Nämpnäsin kylässä, mihin Brännsträsk vind -nimi perustuu.
Hankealue on pitkulainen pohjois-eteläsuunnassa ja sen enimmäispituus on
noin 5 kilometriä. Alueen pinta-ala on noin 380 hehtaaria. Hankealueen
etäisyys Närpiön keskustaan on noin 8 kilometriä. Etäisyys Perämeren
rantaan on lyhimmillään noin 500 metriä hankealueen länsiosassa.
Voimajohdon reitin pituus vaihtelee valitun vaihtoehdon mukaan noin 11–17
kilometriä. Voimajohto liitetään alueverkkoon joko Nixbackenin sähköaseman
tai suunnittelun Norrskogenin-tuulivoimapuiston kautta.
Maankäyttö
Brännsträsk vind -tuulipuiston hankealue on miltei kokonaan metsää, jossa on
tehty voimakkaita metsänhoitotoimia. Hankealueen eteläkärjessä Öskogenin
alueella on lisäksi maatalousmaata. Hankealuetta käytetään jossain määrin
virkistys- ja metsästystarkoituksessa.
Voimajohdon
vaihtoehtoiset
reitit
kulkevat
pääasiassa
metsäja
maatalousmaiden halki. Vaihtoehto ALTA2 kulkee paikoittain tiheän
asutusalueen ja kulttuurimaiseman halki, minkä vuoksi se rakennetaan
osittain maakaapelina.
Asutus
Hankealueen ympärillä on asutusta noin 600–1000 metrin etäisyydellä.
Hankealueen länsipuolella rantavyöhykkeellä on monia vapaa-ajan asuntoja.
Vapaa-ajan asuntoja on paikoittain tiheässä myös hankealueen etelä- ja
lounaispuolella.
Suurin
osa
tuulivoimapuistoa
lähinnä
olevista
asuinrakennuksista
sijaitsee
Nämpnäsvägenja
Strandvägen-teiden
länsipuolella.
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Liikenne
Kuljetuksille tärkeimmät tiet rakennusvaiheessa ovat todennäköisesti
Strandvägen ja Nämpnäsvägen sekä hankealueen läheiset metsätiet.
Liikennemäärä Strandvägen-tiellä oli vuonna 2009 keskimäärin 1 884
ajoneuvoa
vuorokaudessa,
ja
98
niistä
oli
raskaita
ajoneuvoja.
Nämpnäsvägen-tiellä Strandvägen-tien ja hankealueen välillä vastaava
liikennemäärä oli keskimäärin 557 ajoneuvoa, joista 27 oli raskaita
ajoneuvoja.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankealue sijaitsee Nämpnäsin kylässä, jossa ovat vallitsevina pienet
maisematilat. Maisema on Närpiössä yleisesti pienimuotoista. Suuret, avoimet
viljelymaat, niitä halkova tie ja tien varrelle keskittynyt asutus ovat tyypillisiä
Närpiölle. Suunniteltu tuulipuisto sijaitsee asumattomalla metsäalueella, jonka
topografia on melko tasainen.
Museoverkoston
rekisterin
mukaan
hankealueella
ympäristössä ei sijaitse muinaisperintökohteita.

tai

voimajohdon

Maaperä ja peruskallio
Maaperä on hankealueella pääasiassa hiekkapitoista moreenia. Suoaltaat on
ojitettu alueella. Orgaanisia maalajeja, kuten turvetta, on hankealueen
itäosissa Stormossenin alueella.
Nämpnäsin kalliopohja on suurimmaksi osaksi kiilleliusketta ja kiillegneissiä,
johon on sekoittunut granodioriittia, tonaliittia ja kvartsidioriittia.
Pohjavesi
Hankealueen lähettyvillä ei ole pohjavesialueiksi luokiteltuja alueita. Lähin
pohjavesialue on Långvikenissä, joka sijaitsee noin 10 kilometriä pohjoiseen
hankealueesta.
Kasvillisuus
Hankealue
sijaitsee
eteläboreaalisella
kasvillisuusvyöhykkeellä,
jonka
pohjoispuolella monet eteläiset kasvilajit eivät menesty. Alueella on
tyypillisesti
tavallista
suometsää,
jossa
on
tehty
voimakkaita
metsänhoitotoimia. Hankealueella sijaitsevat metsät eivät siten suurimmaksi
osaksi ole luonnontilaisia.
Yleisin metsätyyppi tuulivoimapuiston sijoitusalueella on suometsä, jossa
kasvaa mustikka- tai puolukkavarvustoa. Täplittäin esiintyy alavia alueita,
joilla on suokasvillisuutta.
Alueella ei ole havaittu suojeltaviksi luokiteltavia lajeja tai luontotyyppejä.
Linnut
Vuonna 2010 tehdyssä lintututkimuksessa ei havaittu uhanalaisia lajeja
hankealueella. Pesivien parien määrä arvioitiin melko suureksi. Vallitsevat lajit
olivat peippo ja pajulintu. Muita lajeja, kuten palokärki ja käki, esiintyi vain
harvalukuisena.
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Hankealueen luoteisella rajalla havaittiin merikotkan pesä vuonna 2010
tehdyssä tarkastuksessa. Pesän rakenne oli hauras, eikä se ollut käytössä.
Kevätmuuton aikana havaittiin yhteensä 9 000 lintua ja noin 80 lajia, jotka
levittäytyivät alueelle. Syysmuuton aikana alueella havaittiin 22 000
muuttolintua ja noin 70 lintulajia. Havaituista lintulajeista yhdeksän on
luokiteltu uhanalaisiksi. Suurin osa linnuista lensi korkeudella, joka vähentää
riskiä törmätä tuulivoimalaan.
Muu eläimistö
Muu eläimistö hankealueella on tyypillistä näiden leveysasteiden eläimistöä.
Alueella on nisäkkäitä, kuten hirviä, ilveksiä, kettuja, supikoiria ja saukkoja.
Luontodirektiivin lajit, joita esiintyy hankealueella ja voimajohdon
kulkureitillä, ovat erilaisia lepakoita ja liito-oravia. Vuonna 2010 tehdyn
lepakkotutkimuksen
perusteella
hankealue
ei
kuitenkaan
ole
kokonaisuudessaan erityisen merkittävä lepakoille. Lento-oravia ei ole
havaittu hankealueella, mutta lisätutkimuksia tehdään sekä hankealueella että
voimajohdon kulkureitillä keväällä 2011.
Suojelualueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet
Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Muutaman kilometrin
etäisyydellä hankealueesta sijaitsee kuitenkin muutamia suojelualueita, joista
tärkein on Natura 2000 -alue nimeltä Närpes skärgård. Natura-alueella
sijaitsee FINIBA- ja rantojensuojelualueita sekä useita luonnonsuojelualueita.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
YVA-ohjelman laadintavaiheessa hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset
on selvitetty. Selvityksessä on tarkasteltu hankkeen lähtötietoja ympäristön
nykytilasta kertoviin tietoihin hankealueella ja voimajohtoa ympäröivillä
alueilla.
Tärkeimmät arvioitavat ympäristövaikutukset:











Meluhaitat
Varjonmuodostuminen
Vaikutukset lintuihin
Vaikutukset kasvillisuuteen
Vaikutukset muuhun eläimistöön
Vaikutukset suojelualueisiin
Vaikutukset maankäyttöön
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Vaikutukset virkistyskäyttöön ja elinkeinoelämään
Vaikutukset ihmisten terveyteen, viihtyisyyteen ja elinolosuhteisiin.

Hankkeen ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko sen elinkaaren ajalta.
Arviointityö
jaetaan
rakennusja
käyttövaiheeseen
sekä
käytöstäpoistovaiheeseen. Tuulivoimalan tekninen käyttöikä on arviolta noin
25 vuotta.
Arviointi tehdään asiantuntijatyönä saatavilla olevien tietojen ja hankkeen
yhteydessä tehtävien lisätutkimusten perusteella. Arvioinnissa käytetään
monia selvitys- ja arviointimenetelmiä, kuten kenttäkäyntejä (laskentoja ja
havaintoja), kirjelomakkeita ja mallintamismenetelmiä (esimerkiksi melun ja
varjonmuodostumisen osalta). Lisäksi apuna käytetään visualisointia
(havainnekuvia) maisemaan kohdistuvien vaikutusten havainnollistamiseksi.
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Osallistuminen ja tiedotus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki, joiden
elinolosuhteita tai etuja hanke koskettaa. YVA-menettelyä varten on asetettu
seurantaryhmä. Ryhmän tarkoituksena on edistää osallistumista ja tehostaa
tiedonkulkua ja -vaihtoa hankevastaavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien
välillä.
YVA-ohjelman kuulemisaikana järjestetään kaikille avoin tiedotustilaisuus
hankkeesta. Paikoista, joissa YVA-ohjelma ja YVA-kuvaus ovat nähtävillä,
ilmoitetaan ohjelman julkisen kuulemisen yhteydessä. Sähköiset versiot ovat
nähtävillä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
verkkosivuilla.
Arviointimenettelyn aikataulu
YVA-ohjelman laatiminen aloitettiin vuoden 2010 lopussa. Selvitys valmistui
helmikuun lopussa 2011 seurantaryhmän kommenttien jälkeen. YVAmenettely alkoi virallisesti silloin, kun ELY-keskus asetti YVA-ohjelman
nähtäväksi kuukauden ajaksi maaliskuussa 2011. Kuukausi kuulemisajan
päätyttyä yhteysviranomainen antaa lausunnon saamiensa lausuntojen ja
esitettyjen mielipiteiden perusteella.
Arviointityö aloitettiin heti YVA-ohjelman valmistuttua. Arvioita tarkennetaan
tarvittaessa yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Ympäristövaikutusten
arvioinnin arvioidaan olevan valmis kesäkuussa 2011. Selvitys asetetaan sen
jälkeen nähtäväksi kahden kuukauden ajaksi. YVA-menettely päättyy, kun
yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ympäristövaikutusten kuvauksesta
vuoden 2011 lopussa.
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KONTAKTUPPGIFTER
Projektansvarig:

Address:
SABA Wind AB
Nygatan 9
22100 Mariehamn
Kontaktperson:
Fredrik Lindahl
Tfn + 46 70 444 9094
fornamn.efternamn@saba.fi [fredrik.lindahl]
Kontaktmyndighet:

Address:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
Verksamhetsstället i Vasa
PB 262
65101 Vasa
Fax: +358 6 362 1090
http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
Kontaktperson:
Utvecklingschef Riitta Kankaanpää-Waltermann
Tfn +358 20 636 0030, mobil +358 40 080 9335
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi [riitta.kankaanpaa-waltermann]
MKB-konsult:

Address:
FCG Finnish Consulting Group Oy
PB 950
00601 Helsingfors
www.fcg.fi
Kontaktperson:
Planeringschef Mattias Järvinen
Tfn +358 50 312 0295
fornamn.efternamn@fcg.fi [mattias.jarvinen]
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Använda förkortningar och termer:
dB, decibel

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

dB (LAeq)

Genomsnittlig ljudnivå, även kallad ekvivalentnivå. Den
genomsnittliga ljudnivån motsvarar den konstanta
ljudnivån.

CO2

koldioxid

EU

Europeiska unionen

gCO2/kWh

gram koldioxid per producerad kilowattimme

GWh

gigawattimme

ÅDT

Genomsnittlig trafikmängd per dygn

ÅDTtung

Genomsnittlig andel tung trafik per dygn

km

kilometer

kV

kilovolt

m

meter

m ö.h.

meter över havet

m3/d

kubikmeter per dag

MW

megawatt

MWh

megawattimme

RES-E-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG om
främjande av el producerad från förnybara energikällor
på den inre marknaden för el

t

ton

UHEX

databas för hotade arter

Miljötillstånd

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

MKB

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

MKB-program

Den projektansvariges plan över
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras
i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en
miljökonsekvensbeskrivning.

hur

projektets
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INLEDNING
SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namnet Brännsträsk vind i
Nämpnäs by, Närpes stad. Området är beläget huvudsakligen på privat mark
och SABA Wind har ingått avtal om arrende av området där majoriteten av
markägarna inom projektområdet har ställt sig positiva till projektet genom
att signera avtalet. Den planerade vindkraftsparken omfattar totalt 16-18
kraftverk med en sammanlagd effekt på ca 36-48 MW.
Vindkraftsparken kommer att kopplas till närmaste regionala elnätverk med
en 110 kV elledning som anläggs i samband med vindkraftsparken. Elledningen kommer att omfatta en längd på ca 11-17 km beroende på alternativ.

Figur 1. Den planerade vindkraftsparken (projektområde) i Nämpnäs by,
Närpes stad.
Västra Finlands miljöcentral, numera Södra Österbottens NTM-central, har
den 15.10.2010 utfärdat ett beslut (Dnr EPOELY/93/07.04/2010), enligt vilket
miljökonsekvensbedömning ska tillämpas för vindkraftsprojektet i Nämpnäs.
Motiveringarna för beslutet var bland annat vindkraftverkens storlek,
kraftledningen som skall byggas i anslutning till projektet, de gemensamma
konsekvenserna med andra projekt, fågelbeståndet och bebyggelsen i
närheten av projektområdet.
Detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan i
enlighet med MKB-lagen om de utredningar som behövs för att bedöma
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vindkraftparkens miljökonsekvenser och om hur de ska utföras. Dessutom
innehåller bedömningsprogrammet information om projektet och dess
alternativ, planeringstidtabellen och en plan om hur deltagandet ordnas.
2

PROJEKTANSVARIG
Projektansvarig är SABA Wind Oy Ab. SABA Wind Oy Ab är ett svenskt-finskt
bolag som till 98% ägs av Slitevind AB, och till 2% av Caring Wind Energy Oy
Ab.
Bolaget grundades år 2004. I nuläget äger SABA Wind Oy Ab fem
vindkraftverk i Finland; fyra i Sandö, Hangö och en i Ingå i Barösund.
Bolagen som äger SABA Wind Oy Ab har en omfattande och långvarig
erfarenhet av utveckling av vindkraftsprojekt från både Finland och Sverige.
Bolaget som är majoritetsägare, Slitevind AB, äger totalt ca 30 vindkraftverk.

Figur 2. SABA Wind Oy Ab äger bl.a. vindkraftsparken i Sandö, Hangö.
Vindkraftsparken kommer enligt planer att utökas med moderna
vindkraftsverk (källa: SABA Wind Oy Ab).
3

FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och
ändringen av lagen (458/2006) tillämpas på projekt som kan medföra
betydande skadliga miljökonsekvenser på grund av särdragen i Finlands natur
och miljö i övrigt. Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och
ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planeringen. Lagens syfte är
samtidigt att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter
till medbestämmande.
MKB är inget tilltståndsförfarande och inga beslut fattas utifrån MKB. Syftet
med MKB-processen är att generera ytterligare information till medborgarna
om det planerade projektet, till den projektansvarige för att denne ska kunna
välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön, och till myndigheten
för att denna ska kunna utvärdera om projektet uppfyller förutsättningarna
för att bevilja tillståndet och med vilka villkor tillståndet kan beviljas.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning börjar då den projektansvarige
lämnar in bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten. Bedömningsprog-
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rammet är en plan för hur den projektansvarige tänker genomföra den
egentliga bedömningen av miljökonsekvenserna.
3.1

Bedömningsförfarandets innehåll

3.1.1 Bedömningsprogram
I det första skedet av förfarandet uppgörs ett bedömningsprogram.
Bedömningsprogrammet är en utredning av projektområdets nuvarande
tillstånd och en plan för vilka konsekvenser som utreds och på vilket sätt
utredningarna görs. I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:









uppgifter om projektet, dess syfte, planeringsfaser, läge,
markanvändningsbehov och dess anknytning till andra projekt samt om
den projektansvarige,
alternativa sätt att genomföra projektet, varav ett alternativ är att avstå
från projektet,
uppgifter om de planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som
genomförandet av projektet förutsätter,
en beskrivning av miljön, information om utredningar som gjorts eller
planeras i fråga om miljökonsekvenserna, samt om metoder som används
vid anskaffning och utvärdering av materialet och om antaganden i
anslutning till detta,
ett förslag till begränsning av det verkningsområde som ska studeras,
en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i
anslutning till detta, samt
en uppskattad tidtabell för planeringen och genomförandet av projektet
och den tidpunkt då utredningarna och miljökonsekvensbeskrivningen ska
vara färdiga.

Kontaktmyndigheten lägger fram bedömningsprogrammet till allmänt
påseende. Om bedömningsprogrammets anhängighet tillkännages på
kommunens anslagstavla och i den tidning som har allmän spridning i
konsekvensområdet. 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.
3.1.2 Konsekvensbeskrivning
Den egentliga bedömningen av miljökonsekvenserna görs utifrån bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet, och resultaten sammanställs till en miljökonsekvensbeskrivning.
I konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av
bedömningsprogrammet, och dessutom ska där presenteras:

uppgifterna

 en utredning om förhållandet mellan projektet jämte alternativ och
markanvändningsplaner, användning av naturresurser samt planer och
program för miljöskyddet,
 projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar samt en beskrivning
av verksamheten,

i
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 en uppskattning av arten och mängden av avfall och utsläpp med
beaktande av projektets planerings-, byggnads- och driftskeden samt
konsekvenserna efter driften,
 det centrala material som använts vid bedömningen,
 en utredning om miljön samt en bedömning av miljökonsekvenserna av
projektet och dess alternativ, om eventuella brister i de använda
uppgifterna och om de centrala osäkerhetsfaktorerna inklusive en
bedömning om riskerna för eventuella miljökatastrofer och deras påföljder,
 en utredning om projektets och alternativens genomförbarhet,
 ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga
miljökonsekvenser,
 en jämförelse av projektalternativen,
 ett förslag till uppföljningsprogram,
 en utredning om bedömningsförfarandets olika faser, inklusive
förfarandena för deltagande,
 en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om
bedömningsprogrammet har beaktats,
 en lättfattlig och åskådlig sammanfattning
Kontaktmyndigheten lägger fram konsekvensbeskrivningen till påseende med
samma princip som för MKB-programmet. Alla som kan påverkas av projektet
får framföra åsikter om beskrivningen och om tillräckligheten av de gjorda
utredningarna. Kommunerna och andra centrala myndigheter inom det
område som påverkas ombeds ge ett utlåtande. Utifrån anmärkningarna och
utlåtandena ger kontaktmyndigheten ett eget utlåtande om konsekvensbeskrivningen och dess tillräcklighet.
MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten sänder sitt utlåtande till
den projektansvarige och till de myndigheter som behandlar projektet.
Konsekvensbeskrivningen, kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett
sammandrag av övriga utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för
ansökan om byggnads- och miljötillstånd, som förutsätts för att projektet ska
kunna genomföras.
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PRELIMINÄR PROJEKTPLANERING
Kontaktmyndighet
intressentgrupper

←

Beredning av MKBprogram

↔

Uppföljningsgrupp

↔

Åsikter
Utlåtanden

↔

Uppföljningsgrupp

↔

Åsikter
Utlåtanden

MKB-programmet till
myndigheten

↓
Kungörelse,
meddelanden möte
för allmänheten

←

MKB-programmet läggs
fram

↓
Kontaktmyndighetens
utlåtande

↓
Utredningar,
bedömningar,
jämförelser

MKB-BESKRIVNINGSSKEDE

MKB-FÖRFARANDE

MKB-PROGRAMSKEDE

↓

↓
Kontaktmyndighet
intressentgrupper

←

Beredning av
konsekvensbeskrivning

↓
Konsekvensbeskrivninge
n till myndigheten

↓
Kungörelse,
meddelanden möte
för allmänheten

←

Konsekvensbeskrivninge
n läggs fram

↓
Kontaktmyndighetens
utlåtande

FORTSATT PLANERING AV PROJEKTET
Figur 3. MKB-förfarandets förlopp.
3.2

Bedömningsförfarandets parter
En uppföljningsgrupp har bildats av MKB-konsulten för att säkerställa
utredningarnas tillräcklighet under MKB-förfarandets förlopp. Uppföljningsgruppen består av förutom den projektansvarige och NTM-centralen även av
representanter från de mest centrala myndigheter och samfund vars förmåner
och branscher projektet berör.
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Tabell 1. Till MKB-förfarandets uppföljningsgrupp har följande parter kallats.
Part i MKB-förfarandet

Representant/instans

Projektansvarig

SABA Wind Oy Ab

Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten

MKB-konsult

FCG Finnish Consulting Group Oy

Uppföljningsgrupp

Markägargruppen
EPV Regionalnät Ab
Nämpnäs Jaktförening r.f.
Nämpnäs Samfälligheter r.f.
Nämpnäs UF r.f.
Närpes Hembygdsförening r.f.
Närpesnejdens jaktvårdsförening r.f.
Närpes stad, planläggningsavdelningen
Suupohja ornitologiska förening rf.
Syd-Österbottens Natur och Miljö r.f.
Västkustens miljöenhet/avdelningen i
Närpes
Österbottens förbund
Österbottens museum

3.3

Deltagande och information
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla delta, vars förhållanden
eller intressen, såsom boende, trivsel, näringsidkande, fritid kan påverkas av
projektet. Medan bedömningsprogrammet är till påsende kan medborgarna
framföra sina åsikter om behovet av att utreda projektets konsekvenser och
om huruvida de planer som presenteras i 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.
En uppföljningsgrupp har bildats för MKB-förfarandet. Syftet med gruppen är
att främja deltagandet och att effektivera informationsflödet och -utbytet
mellan den projektansvarige, myndigheterna och olika intressentgrupper. Det
är uppföljningsgruppens uppgift att för sin del säkerställa att de nödvändiga
utredningarna är ändamålsenliga och tillräckliga. Uppföljningsgruppens roll är
att representera de medborgare och grupper, vars förhållanden eller intressen
kan
påverkas
av
projektet.
Dessutom
ingår
organisationer
i
uppföljningsgruppen som man kan anse representera det allmänna intresset,
t.ex. naturskyddet. Uppföljningsgruppen följer under sina möten med
miljökonsekvensbedömningens förlopp och lägger fram åsikter om detta.
Uppföljningsgruppen sammanträdde första gången den 1.2.2011 i Nämpnäs
UF:s föreningslokal. På det första mötet behandlades MKB-programmet och
projektet överlag.
I samband med MKB-rapporternas påsendetider hålls informationsmöten för
allmänheten där information om projektet och utredningarna ges. I samband
med informationsmöten ges allmänheten dessutom möjlighet att diskutera om
projektet direkt med med representanter från den projektansvarige, MKBkonsulten och myndigheterna
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Södra Österbottens NTM-central informerar om informationsmötena genom
kungörelser i tidningarna och på webbplatsen. Under utredningsskedet görs
en brevenkät genom slumpmässigt urval bland de som befinner sig inom
projektets konsekvensområde.
Platserna där MKB-programmet och -beskrivningen kommer att finns till
påseende kommer att informeras i samband med kungörelsen av
programmet. Elektroniska versioner finns dessutom till påseende på
webbplatsen för närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
3.4

Tidtabell för bedömningsförfarandet
Utarbetandet av MKB-programmet påbörjades i slutet av år 2010. Rapporten
slutfördes i slutet Februari 2011, efter att kommentarer erhållits från
uppföljningsgruppen. MKB-förfarandet påbörjades officiellt då NTM-centralen
ställde MKB-programmet till påseende för en månads tid i mars 2011. Ungefär
en månad efter att påseendetiden avslutats, ger kontaktmyndigheten sitt
utlåtande på basen av erhållna utlåtanden och åsikter.
Bedömningsarbetet inleds strax efter att MKB-programmet blivit klart. Vid
behov preciseras bedömningen utifrån kontaktmyndighetens utlåtande.
Konsekvensbeskrivningen uppskattas bli färdig i juni 2011. Rapporten
kommer därefter att vara till påseende i två månader. MKB-förfarandet
avslutas
då
kontaktmyndigheten
ger
sitt
utlåtande
om
konsekvensbeskrivningen i slutet av år 2011.
Tabell 2. Preliminär tidtabell för MKB-förfarandet
ÅR
MÅNAD

2010
11 12

2011
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

MKB-PROGRAM
Utarbetande av rapport
Kommentarer och finslipning
Rapporten till påseende
MKB-myndighetens utlåtande
KONSEKVENSBESKRIVNING
Utarbetande av rapport
Kommentarer och finslipning
Rapporten till påseende
Myndighetens utlåtande
MÖTEN
Uppföljningsgruppsmöten
Möte för allmänheten

4
4.1

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Bakgrund till projektet
Som bakgrund till projektet finns målsättningen för att nå de klimatpolitiska
mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal.
Som grund till vår nationella klimatpolitik finns FN:s klimatavtal som slöts år
1992. Klimatavtalets målsättning är att minska utsläppen av växhthusgaser i
atmosfären till en sådan nivå, att människans aktivitet inte påverkar negativt
på klimatsystemet. Begränsningen av industriländernas växthusgasutsläpp
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granskades år 1997 i det s.k. Kyoto-protokollet. Kyoto-avtalet förpliktade att
avtalsparterna bör förverkliga nationella program för att reducera
klimatförändringen.
EU har avtalat om ett klimat- och energipaket som gäller alla medlemsländer
och avser att innan år 2020 reducera utsläppen av växthusgaser med 20
procent jämfört med år 1990. Ett syfte är även att öka andelen förnybara
energikällor i genomsnitt till 20 procent av slutförbrukningen av energi i EU.
Att bygga ut vindkraften kan bidra till att målen för EU:s klimat- och
energipaket uppnås.
Det finländska programmet presenterades för riksdagen år 2001. I
programmet konstaterades att energibehovet bör tillfredsställas från
mångsidigare källor än tidigare, och till källor som förorsakar lägre
växthusgasutsläpp än tidigare bl.a. genom att främja användandet av
förnybar energi och granska att planläggningen och tillståndförfarandet
möjliggör hittandet av anläggningsplatser för kraftverk som använder sig av
fönybar energi. Det nationella programmet granskades år 2005 genom med
en utredning av Finlands energi- och klimatpolitiska linjedragningar i den
nära framtiden. Utnyttjandet av vindkraft framlades vid sidan av biobränsle
och vattenkraft som potentiella medel för att minska på utsläppen av
växthusgaser och öka på självförsörjningen av energi. Utnyttjandet av
vindkraft konstaterades ha en enorm potential vid kusten och fjällområden,
men framför allt i havsområden.
I den nationella energi- och klimatstrategin för år 2008 framförs förslag till de
mest centrala åtgärder med hjälp av vilka EU:s mål för främjande av förnybar
energi, effektivare energianvändning och reducerade växthusgasutsläpp kan
uppnås. Målet för vindkraftens del är att höja den nuvarande totaleffekten till
ca 2000 MW senast år 2020 då den årliga elproduktionen med vindkraft skulle
uppgå till ca 6 TWh. Det vindparksprojekt som här granskas skulle bidra till
att målen för den nationella energi- och klimatstrategin upp-nås.
I de riksomfattande målen för områdesanvändningen framhålls bl.a. att de
riksomfattande
behoven
av
energiförsörjning
ska
tillgodoses
och
möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor förbättras. Därtill utfärdas
instruktioner om att vindkraftverk i första hand ska förläggas till enheter som
omfattar ett flertal kraftverk. Sålunda motsvarar detta projekt de
riksomfattande målen för områdesanvändningen.
För att ekonomiskt möjliggöra genomförandet av vindkraftprojekt i Finland,
godkände riksdagen lagen om produktionsstöd för förnybar energi i
december år 2010. In sin helhet inbegriper produktionsstödet att
vindkraftsprojektens lönsamhet tryggas på en jämn nivå oberoende av
elmarknadens priser. Lagen förutsätter att Energimarknadsverket (EMV) ger
producenterna vid ansökan en förhandsbedömning om projetets tekniska och
ekonomiska förutsättningar. EMV är obligerad att agera i enlighet med
förhandsbedömningen under den tid som bedömingen är i kraft (två år).
En mångsidig energiproduktion har upptagits som en central prioritering
Österbottens Landskapsprogram 2011-2014. De goda vindförhållandena i
Österbottens kustområden konstateras skapa utmärkta förutsättningar för
ökad användning av vindkraft.
I Österbottens Landskapsöversikt ingår visionen att området år 2040 är känt
som en ''Absolut föregångare för produktion och användning av ny energi''
och för sina stora vindkraftsparker. Målet är att vara koldioxidneutral senast
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år 2040 med avseende på värmeproduktion och trafik. Det projekt som här
bedöms är även i linje med målen i landskapsplanen.
Områden lämpliga för vindkraftsproduktion har preliminärt anvisats i den nyss
fastställda Österbottens landskapsplanen (Miljöministeriet, december 2010).
För närvarande bereds dessutom etapplan 2 som kommer att uppdatera
helhetslandskapsplanen gällande energiförsörjningen. Etapplanen behandlar
förnyelsebar energi med tyngdpunkt på vindkraft. Som utgångsmaterial till
etapplan 2 fungerar en energiutredning som färdigställdes hösten 2010. I
utredningen har anvisats 28 landområden som lämpar sig väl och med viss
reservation som vindkraftsområde. Projektområdet ligger för närvarande inte
inom de i utredningen anvisade områdena (28 st.) för vindkraft.
Målsättningen är att ett utkast till etapplanen läggs fram till påseende hösten
2011.
Enligt Finlands vindatlas (Meteorologiska institutet 2009) lämpar sig
Brännsträskets projektområde i avsende på vindförhållandena mycket bra för
vindkraftsproduktion. Området avsett för vindproduktion är inte i konflikt
med gällande planläggning och är belägen på avstånd från närmaste
bosättning.
4.2

Vindkraftsprojektet
En av grundorsakerna till att en vindkraftspark planeras i Nämpnäs område är
att möjligheterna för vindkraftsproduktion anses vara goda. Området är
synnerligen blåsig tack vare sin belägenhet vid kustranden av Bottniska viken.
Sedan hösten 2010 utförs vindmätningar i projektområdet, vilket är en
förutsättning för utförandet av den tekniska planeringen. Andra förhållanden
som också måste beaktas i planeringen är markanvändningen, bebyggelsen,
markägarförhållanden, naturförållanden, landskapet, kulturhistoria, vägnätet
och anslutningen till elnätet.
Brännsträsk vind kommer enligt planerna att bestå av totalt 16-18
vindkraftsverk, vars totala kapacitet är 36-48 MW. De vindkraftverk som ska
byggas är baserade på modern teknik och enhetseffekt varierar beroende av
turbintyp cirka 2–3 MW.
Projektområdets preliminära areal är cirka 380 hektar. De interna avstånden
mellan vindkraftverken blir cirka 400-700 meter. Antalet vindkraftverk som
ska byggas, enhetseffekten och den slutliga placeringen preciseras då
planeringsprocessen framskrider. Det slutliga placeringen av vindkraftverk
kommer att avgöras bl.a. på basen av de huvudsakliga vindriktningarna,
byggförhållandena, miljövärdena och hur vindkraftverken passar in i
landskapet. Området för vindkraftsparken framgår av Figur 4.
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Figur 4. Projektområdet för Brännsträsk vind i Nämpnäs by.
4.3

Vindkraftverkets konstruktion
Vindkraftsparken skulle alternativt bestå av antingen 16 vindkraftverk med en
effekt på cirka 3 MW eller 18 vindkraftverk med 2 MW effekt. Varje
vindkraftverk består av ett cirka 80–120 meter högt torn som placeras på ett
fundament, ett maskinrum och en trebladig rotor. Rotorns diameter beror på
kraftverkets effekt och varierar mellan cirka 90 och 115 meter. Principskiss av
båda kraftverkstyperna presenteras i Figur 5.
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119 m

78 m

45 m

750 kW
(NegMicon 750)

2 MW
(Vestas V80)

3 MW
(Vestas V112)

Figur 5. Principskiss 2 MW och 3 MW vindraftsverk i förhållande Öskata vind
Ab:s 750 kW:s vindkraftsverk.
4.4

Alternativa grundläggningstekniker
De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergförankrat
fundament respektive gravitationsfundament.

4.4.1 Gravitationsfundament som vilar på marken
Gravitationsfundament, som är lämpligast på morängrund, utgörs av ett
armerat betongfundament som via sin egentyngd och underliggande mark
upptar alla laster från vindkraftverket. Det vanligaste sättet är att marken
grävs bort eller eventuellt sprängs. Därefter gjuts ett fundament av betong
som normalt har en diameter på ca 20-25 meter. När gjutningen är klar täcks
fundamentet över med jord och det enda som syns är den cylinderformade
sockel som tornet fästs vid.
Om den ursprungliga marken på området där vindkraftsparken ska anläggas
har tillräcklig bärförmåga, kan vindkraftverket byggas vilande på marken.
Bärförmågan måste vara tillräcklig för vindkraftverkets turbin och
tornkonstruktion med tanke på vinden och andra belastningar, utan att
sättningar uppstår på kort eller lång sikt. Bärande markstrukturer anses i
allmänhet vara bl.a. olika moräner, naturgrus och sandsorter med olika
kornighet.
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Figur 6. Gravitationsfundament som vilar på marken.
4.4.2 Gravitationsfundament och massabyte
Om den ursprungliga marken på området där vindkraftverket ska byggas inte
har tillräcklig bärförmåga, väljs stålbetongfundament med massabyte. Då
grävs först de lösa ytjordlagren bort under fundamentet. Bärande och täta
markskikt nås vanligen på 1,5–5 meters djup. Efter grävningen fylls gropen
med strukturellt material som det inte uppstår sättning i (vanligen
bergskross). I tunna skikt komprimeras materialet genom vibrations- eller
fallviktspackning. Stålbetongfundamenten gjuts ovanpå fyllningen.

Figur 7. Gravitationsfundament och massabyte.
4.4.3 Bergförankrat fundament
Bergfundament används då vindkraftverket placeras på berggrunden.
Fundamentet består av ett antal långa bultar som borras ned i berget och
förankras med en särskild typ av betong som expanderar. Ovanpå bultarna
gjuts en sockel som tornet monteras på.

Figur 8. Bergförankrat fundament
Varje vindkraftverk behöver ha en stabil förankring i marken eller
berggrunden för att klara de stora krafter som vinden alstrar. Typ och storlek
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av fundament beror på markförhållandena på varje plats, men högre torn
kräver generellt större fundament. Fundamenten kommer att byggas på plats.
Ett gravitationsfundament består av en betydligt större mängd betong jämfört
med ett bergförankrat fundament. I ett typiskt gravitationsfundament för ett
3 MW vindkraftverk åtgår det ca 700 m3 betong, 100 ton gjutjärn och 4 ton
förankringbultar. Figur 9 nedan visar ett exempel på gravitationsfundament.
Schaktmassor som skalas bort vid byggandet av fundament kommer att
användas vid byggnation av vägar och uppställningsplatser så långt det är
praktiskt möjligt.

Figur 9. Gravitationsfundament.
Typ av fundament för respektive vindkraftverk kommer att bestämmas i ett
senare skede, bland annat på basis av resultaten av kommande geotekniska
undersökningar.
4.5

Resning och installaltion och torn och turbiner
Vindkraftverken transporteras i delar och sätts ihop på plats. Tornet levereras
normalt i tre eller fyra delar, vilka monteras på varandra med maskinhuset
som överst. Slutligen monteras bladen fast på rotornavet, vilket lyfts upp och
monteras fast på huvudaxeln. Rotorbladen kan även monteras på nacellen
efter det att denna är placerad på tornet.
För monteringen används kranar som kan lyfta högt och tungt. Kranarnas
tyngd ställer krav på att marken är väl förberedd. Installationen av ett
vindkraftverk brukar utföras på ett par dagar såvida vindförhållandena tillåter.
Det bör inte blåsa över 10 m/s för att detta ska vara möjligt.
När ett vindkraftverk har monterats tar driftssättningen ett par veckor och
därefter kan verket börja producera el.

4.6

Drift och underhåll
Vindkraftverken fungerar helt automatiskt och producerar elektricitet i
vindhastigheter mellan 3 - 4 m/s (cut-in wind speed) och 25 - 30 m/s (cut-out
wind speed) beroende på tillverkare och modell.
Vindkraftverken kommer att styras och kontrolleras från en driftcentral.
Övervakningen innebär att en mängd olika data såsom vind- och
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väderförhållanden, teknisk prestanda och driftsituation registreras och skickas
till en central driftdator för analys och lagring.
När något är fel ges en signal, ett larm utlöses och om det finns behov stängs
verket av automatiskt. Ett verk stängs av automatiskt t.ex. när ett larm om
låg oljenivå lösts ut, varvid i vissa fall måste ett besök på plats göras innan
verket kan startas på nytt. Till verket hör också en transformator som
antingen är placerad i nacellen, i botten på tornet eller utanför tornet. I
transformatorn finns en givare som känner av oljenivån och om den sjunker
stängs verket av.
En till två gånger per år kommer det att utföras planerade inspektioner och
underhållskontroller på vindkraftverken. Vid dessa insatser byter man bland
annat olja i växelådor och oljefilter samt övriga underhållsåtgärder.
I samband med service och underhåll sker trafik med personbilar och/eller
lätta lastbilar. Vid eventuellt större underhålls- eller reparationsarbeten kan
tunga transporter och lyftkranar behövas.
4.7

Vägar och lyftområdet
Varje vindkraftverkstillverkare har särskilda instruktioner som beskriver de
minimikrav som krävs för de tunga bilstransporterna. Vägkurvor kan behöva
ha en viss radie för att transporten med de 40–50 meter långa bladen ska
kunna svänga. Det kommer att krävas förstärkning av nuvarande
bilskogsvägar på vissa vägavsnitt samt byggas en del nya vägsträckningar.
Vid planering av vägnätet utnyttjas i mån av möjlighet det vägar som redan
finns på området. Noggrannare placering av väglinjerna kommer att
preciseras i miljökonsekvensbeskrivningen. Vägarna kommer att vara minst 4
meter breda och grusbelagda. För vägbygget används bergskross och det
bärande underlaget kräver typiskt 40 cm stenmaterial.
Vid vart och ett av vindkraftverken kommer uppställningsplatser att anläggas.
Normalt får sådana uppställningsplatser en yta av cirka 1500 m2 vardera.

4.8

Transport
Leverantörerna för vindkraftsparkens tekniska utrustning (t.ex. vindkraftverk,
transformatorstation, kablar, byggmaterial) är vid detta skede oklara. Sålunda
är det än så länge omöjligt att definera omfattningen och riktningen av
transporterna. En del av konstruktionsmaterialet och utrustningen kan
eventuellt transporteras med båt till närmaste lämpliga hamn (ex.Kaskö
hamn) och därifrån med vägtransport till Nämpnäs.

4.9

Elöverföring
På vindkraftsparkens område byggs en ny elstation/transformatorstaion
varifrån den producerade elektriciteten överförs till det regionala elnätet med
en kraftledning. Elstationen ansluts med kraftledningar till den nuvarande 110
kV kraftledningen mellan Närpes och Petalax.
Tre olika linjealternativ från vindkraftsparkens elstation till regionala det
regionala 110 kV elnätet kommer att undersökas. Kraftsledningarna byggs
huvudsakligen som luftledningar, men i mån av möjlighet också som
jordkablar i miljömässigt känsliga områden. Kraftledningens alternativa
sträckningar presenteras i Figur 10.
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Figur 10. 110 kV:s kraftledningens alternativa linjedragningar,
nuvarande EPV Regionalnät Ab:s nuvarande 110 kV kraftledning.
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samt

Vindkraftverken på området ansluts till vindkraftsparkens interna elnätet med
nedgrävda jordkablar. Valet av anslutning beror på antalet vindkraftverk och
markens beskaffenhet. Det normala förfarandet är att använda kablar som
förläggs i eller bredvid vägar, vilket ger den minsta påverkan på den
omgivande naturen. Vindkraftsverkens elkablar ansluts till en elstation invid
vindkraftsparken där spänningen transformeras till 110 kV.
Vindkraftsparkens nya elstations placering och kraftledningarnas linjedragningar för de olika alternativen preciseras i samband med de fortsatta
undersökningarna samt presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
4.9.1

110 kV luftledning
En 110 kV luftledning kräver en ledningsgata med 26-30 meters bredd samt
ledningsstolpar med 200-250 meters mellanrum. Vid planering av
luftledningarna beaktas nuvarande linjegator, markanvändningen, bosättning
och övrig miljö.
Om vindkraftsprojektet förverkligas kommer kraftledningsägaren att ansöka
om begräsad nyttjanderätt för markområdena under kraftledningarna.
Kraftledningsområdet och trädbeståndet på ledningsområdena tillhör dock
markägaren. Den begränsade nyttjanderätten till ledningsområdet ger bolaget
rätt att bl.a. använda ledningsområdena, begränsa byggande, röja
ledningsgatan och begränsa långa träd i kantzonerna.
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Figur 11. Typskiss av 110 kV kraftledning (Fingrid Oyj).
4.9.2 110 kV jordkabel
Kraftlinjedragningen genom känsliga miljöer såsom bostadsområden kan i
vissa linjedragningsalternativ kräva att kraftledningen dras under marknivån
som jordkabel.
Normalt placeras jordkabeln under marknivån på cirka 1,5 meters djup och i
en grävd tunnel som är cirka 0,6 meter bred. På botten läggs fin sand där
kabeln placeras och ovanför en betongplatta som skydd samt därefter
fyllnadsjord ovanpå kabeln (Figur 12).
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Figur 12. Exempel på en kanal där jordkabeln alternativt kunde placeras.
Längdernas enhet är millimeter.
Anläggningen av jordkabeln förutsätter att trädbeståndet röjs från ett cirka
15 meter brett arbetsområde. Efter anläggningsarbetena kan landskapet i
omgivningen sättas i skick, men det minsta avståndet från schaktet till
närmaste träd är tre meter. Det trädlösa området ska således vara högst cirka
6 meter brett.
Ifall kraftledningen dras under vägområde eller vattenområde exempelvis
Närpes å kan ett alterantiv vara borrning under objektet varvid jordkabeln
placeras i ett plaströr.
Miljöolägenheter som eventuellt orsakas av jordkabeln begränsas främst till
arbetsskedet, då grävarbetet, sprängning och evenuellt kan leda till korttida
olägenheter.
Jordkabeln är en dyr lösning jämfört med de andra alternativen för elöverföring. Till exempel en jordkabelförbindelse på 110 kV är flera gånger dyrare
än en luftledning i samma storleksklass.
Den interna kopplinga av vindkraftparken kommer att eventuellt ske med 20
kV jordkablar. T.ex. kan kablarna dras längs med existerande
skogsvägsrenar. Under anläggningsskedet krävs att trädbeståndet röjs från
ett ca 12 meter brett arbetsområde. Under driftsskede räcker en bredd på ca
4 meter.
4.10 Planeringssituation och tidtabell för genomförande
Enligt den preliminära tidtabellen för projektet är avsikten att den
förberedande
planeringen,
MKB-förfarandet
och
planläggningen
av
projektområdet huvudsakligen ska genomföras under år 2011 och
färdigställas i början av år 2012. De tillstånd som ska beviljas av myndigheter
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och som förutsätts för byggande av högspänningsledningar skall söks under
år 2011. En noggrannare planering av vägnätet och elöverföringen sker under
år 2011.
Om den förberedande planeringen kan göras och tillstånden kan beviljas
enligt den planerade tidtabellen, kommer ett investeringsbeslut att fattas
2012. Efter ett positivt investeringsbeslut är det möjligt att övergå till det
verkställande skedet under år 2012, varefter vindkraftsparken kunde tas i
drift
år
2013.
Tidtabellen
för
genomförandet
preciseras
under
planeringsskedet, MKB-förfarandet och därefter.
Tabell 3. Den preliminära tidtabellen för projektet visas enligt olika arbetsskeden.
Arbetsfas

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2010

2011

MKB-förfarande

2010

2011

Planläggning

2010

2011

Tillståndsansökningar

2011

2011

Preciserande byggnadsplanering

2011

2011

Byggandet påbörjas

2012

2013

Vindkraftsparken i drift

2013

2038

4.11 Anknytning till andra projekt, planer och program
Vindkraftsprojektet på Närpes har i fråga om konsekvenser för landskap och
fågelliv en anknytning till både pågående och planerade vindkraftsprojekt.
Dessutom uppgörs en delgeneralplan för projektet parallellt med MKBförfarandet. Därtill förekommer det program och planer på internationell och
EU-nivå samt på riks- och regionnivå som har ställt upp mål för vindkraft med
en direkt anknytning till projektet på Närpes. Nedan följer en nogrannare
presentation av de övriga projekt, planer och program som har anknytning till
programmet.
4.11.1 Vindkraftsparker i drift i näromgivningen
På ca 1,2 kilometers avstånd från projektområdet ligger Öskata Vind AB:s
vindkraftverk Öjvind i Öskata fiskehamn i Nämpnäs by. Öjvind (fabrikat
NegMicon 750 kW, navhöjd 45 m och rotordiameter 48 m) uppfördes år 1999.
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Figur 13. Öskata Vind Ab vindkraftsverk Öjvind (Foto 23.1.2011: Hans
Vadbäck)
4.11.2 Vindkraftsparker som planeras i näromgivningen
I Finnsätret, Närpes på ca 2,7 kilometers avstånd från Brännsträskets
projektområde planerar EPV Vindkraft Ab en vindkraftspark bestående av 4 st
3-5 MW vindkraftverk. Vindkraftsparkens totaleffekt uppgår till 12-20 MW.
Vindkraftsparken förväntas bli klar 2011-2012. Före byggandet kräver
projektet ansökan av byggnadstillstånd.
I Norrskogen, Närpes på ca 6,6 kilometers avstånd från projektområdet
planerar EPV Vindkraft Ab en annan vindkraftspark bestående av 29-32
turbiner. Vindkraftverkens enhetseffekt uppgår till 2–5 MW och
totalkapaciteten är ca 56–140 MW. En miljökonsekvensbedömning har
genomförts för projektet. Förfarandet avslutades med kontaktmyndighetens
utlåtande den 12.8.2010. Närpes kommun har förutsatt en delgeneralplan för
projektet. Planläggningen är fortfarande pågående. Avståndet mellan EPV
Vindkraft Ab:s projektområden i Norrskogen och Finnsätret är ca 4 kilometer.
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Figur 14. Vindkraftsparker i planeringsskede i näromgivningen och Öskata
Vind Ab:s Öjvind vindkraftsverk.
4.11.3 Delgeneralplan
För Brännsträskets projektområde finns ingen gällande delgeneralplan. En
giltig delgeneralplan möjliggör ansökning om bygglov som krävs för att att
uppföra en vindkraftspark. SABA Wind Oy Ab förhandlar för stunden med
Närpes stad om uppgörandet av en delgeneralplan för projektområdet.
5

PLANER OCH TILLSTÅND SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET
Byggande av vindkraftverk förutsätter följande planer och tillstånd:
Anläggningen av en vindkraftspark förutsätter följande planer och tillstånd:
VINDKRAFTSPARK
Projektets generella planering

Projektets generella planering och byggnadsplanering pågår
samtidigt med nödvändiga tillståndansökningar,
generalplanering samt miljökonsekvensbedömning.

Planläggning

För att få bygga vindkraftverk krävs det ett bygglov i
enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Inom
området finns ingen gällande generalplan, och därför
utarbetas för projektområdet en generaljplan som möjliggör
anläggningen av en vindkraftspark och beviljandet av
bygglov.
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Bygglov

För att få bygga ett vindkraftverk krävs det ett bygglov som
söks hos byggnadstillsynsmyndigheten i Närpes stad.
Tillståndet ansöks av innehavaren till området.

Miljötillstånd

Behovet av ett miljötillstånd utreds från fall till fall med de
lokala myndigheterna. För vindkraftsparker behövs i allmänhet inget miljötillstånd.

Anslutning till elnätet

För anslutning av vindkraftverken till det regionala elnätet
krävs ett anslutningsavtal.

Enligt 159 § i luftfartslagen (1242/2005) ska ett tillstånd för
Flyghindertillstånd uppsättning av en konstruktion som reser sig högre än
30 meter över markytan sökas hos Luftfartsförvaltningen.
För att få bygga en elledning krävs det följande tillstånd:
KRAFTLEDNING
Bygglov

Den som ska bygga kraftledningen söker bygglov
enligt elmarknadslagen hos Energimarknadsverket.

Undersökningstillstånd för kraftledningen ansöks hos
länsstyrelsen. Därefter följer planeringen av
Undersökningstillstånd
stolpplatserna, hörs markägarna och sluts eventuella
preliminära avtal.

Inlösningstillstånd

Vid behov ansöker den som ska bygga kraftledningen
om inlösningstillstånd hos arbets- och
näringsministeriet. Till ansökan om inlösningstillstånd
ska en utredning om projektets miljökonsekvenser
fogas.
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ALTERNATIV SOM SKALL BEDÖMAS
Ett flertal alternativ har utarbetats för både genomförande av vindkraftsparken och elledningen som ska byggas i anknytning till den. I MKB:n jämförs
alternativen sinsemellan med avseende på sina konsekvenser. Alternativens
konsekvenser jämförs dessutom med ett s.k. nollalternativ, dvs. en situation
där projektet inte genomförs.

6.1

Vindkraftsparkens alternativ
Konsekvensbedömningen kommer att gälla vindkraftsområdet bestående av
vindturbiner och fundament, bygg- och servicevägar, sammankopplande
ellinjer, elstationer, samt 110 kV ellinje mellan vindkraftsparken och det
regionala nätet.
Följande projektalternativ undersöks:
ALT 0:

Projektet genomförs inte, motsvarande energimängd produceras
på annat sätt.

ALT 1:

18 st 2 MW vindkraftsturbiner. Navhöjd ca 100 m.
Vindkraftsparkens totaleffekt: 36 MW.

ALT 2:

16 st 3 MW vindkraftsturbiner. Navhöjd ca 115 m.
Vindkraftsparkens totaleffekt: 48 MW.

Figur 15. Vindkraftsparkens alternativ. Till vänster presenteras placeringarna
av 2 MW kraftverken i enlighet med alternativ 1 och till höger 3 MW
kraftverken i enlighet med alternativ 2.
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Alternativen baserar sig på både tekniskt och ekonomiskt genomförbara
alternativ. Miljökonsekvenserna kommer i bägge alternativen att att vara
likartade och därför kommer man i konsekvensbedömningen att koncentrera
sig på de mest centrala konsekvenser där faktiska skillnader kan iakttas.
Under tiden för den fortsatta planeringen kan de preliminära platserna för
vindkraftverken i någon mån ändras bl.a. till följd av resultaten av
miljökonsekvensbedömningen.
6.2

Alternativ för elöverföring
Brännsträskets vindkraftspark kommer att kopplas till det regionala 110 kV
nätet med en 110 kV kraftledning. Beträffande elöverföringen undersöks två
linjealternativ (alternativen A1 och A2), där vindkraftverken sammankopplas
med en 110 kV kraftledning till elstationen i Nixback, Närpes. Dessutom
undersöks
ett
linjealternativ
(alternativ
B)
där
vindkraftsparken
sammankopplas med den elstation som kommer att byggas i EPV Vindkraft
Ab:s vindkraftspark i Norrskogen.
Kraftledningen kommer eventuellt att delvis kunna byggas som jordkabel i
betydelsefulla områden med bosättning och landskap. Möjligheten för
jordkabel
kommer
att
undersökas
under
MKB-förfarandet
och
projektplaneringen.
Följande alternativ för elledningen undersöks:
ALT A1:

110 kV luftledning på ca 16,7 km från Brännsträskets område till
elstationen i Nixback, Närpes.

ALT A2:

110 kV kraftledning på ca 11,6 km från Brännsträskets område till
till elstationen i Nixback.

ALT B:

110 kV kraftledning på ca 10,8 km från Nämpnäs till EPV Vindkraft
Ab:s planerade 110 kV elstation vid Norrskogens vindkraftspark.
Kraftledningen byggs som luftledning (Vi undersöker möjligheten
för samarbete med EPV).
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Figur 16. 110 kV:s kraftledningens alternativa dragningar och nuvarande EPV
Regionalnät Ab:s 110 kV:s kraftledning.
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MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND
Beskrivning av projektområdet
Den planerade vindkraftsparken är belägen österom Brännsträsket i Nämpnäs
by, därav namnet Brännsträsk vind. Den planerade vindkraftsparken, m.a.o.
projektområdet är belägen västerom Närpes stad på ca 8 kilometers avstånd.
Bottenvikens kustrand förekommer på projektområdets västra sida, som
närmast på ca 500 meters avstånd. Projektområdet går i nord-sydlig riktning
har en maximal längd på ca 5 km. Föravtalsområdet är ca 380 ha stort.

Figur 17. De planerade vindkraftverken i Brännsträsk. Elledningen löper
Brännsträsk endera till Nixback eller Norrskogen.
Kraftledningens längd varierar beroende av alternativ ca 11-17 km och
kommer att anslutas till det regionala nätet endera vid elstationen i Nixbacken
eller Norrskogens planerade vindkraftsområde.
7.2

Markanvändning

7.2.1 Markanvänding på projektområdet och i dess närhet
Markområdet inom Brännsträsk vindkraftsområde består nästan till sin helhet
av enbart skog, huvudsakligen av barr- och blandskog. De omfattande
skogsområden har utnyttjats kraftigt inom skogsbruket. I projektområdets
sydligaste del i Öskogen finns även åkermark.
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Figur 18. Markanvändningen på Brännsträsk vindkraftsområde och dess
närhet.
På västra sidan av inom projektområdet finns ett mindre utdikat kärrområde
Storträsket. Strax väster om projektområdet ligger Brännsträsket (ca 8 ha).
Längs hela strandområdet väster om projektområdet på ca 700-1000 meters
avstånd finns många fritidsbostäder. Även i syd och sydväst om projektområdet finns områdesvis tät fritidsbebyggelse, bl.a. på Lilla och Stora Ledgrund,
Ledgrundsbådan, Storgrynnan och Öskata samt runtom Sundfjärden.
Projektområdet används i viss mån för rekreation och speciellt jakt. Enligt
Nämpnäs Jaktförening har under de senaste tio åren i medeltal 5 % av
Närpesnejdens tilldelning av älgar, ca. 30 älgar skjutits per år.
7.2.2 Markanvändningen längs kraftledningsalternativen
När det gäller elöverföringen från Brännsträsk vindkraftspark kommer tre
alternativa kraftledningsdragningar att undersökas, (se Figur 16).
Kraftledningsrutten i alternativ A1 går norrut genom Sandheden och därefter
österut över Strandvägen via Mjödträsk, Timmermossen och fortsättningsvis
över Kalax bys skogsområden ut till Råskogsvägen. Från Råskogsvägen dras
kraftlednigen över åkermark till Storåsen strax söder om Komisäng och vidare
till Näveråsen. Vid Näveråsen korsar kraftlednigen Vasavägen och går vidare
österut på åkermark över Närpes å till Vettmossen och därefter söderut längs
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Degermossen ända fram till Nixback elstation i Finby. Den totala
krafledningssträckan är ca 17 km varav åkermark 5,7 km och i övrigt
skogsmark. Enligt preliminära planer skulle kraftledningen skulle dras som
luftledning hela vägen från projektområdet till Nixback elstation.

Figur 19. Kraftledningsalternativ A1 löper längs den nuvarande kraftledningen
genom Vettmossens åkerområden. Bilden är tagen från Vettmossvägen.
I kraftledningsrutten alternativ A2 går kraftledningen från projektområdet till
Nixback elstation i Finby. Kraftkedningens total längd uppgår till ca 11,6 km
Denna kraftledning kommer att byggas som luftledning och jordkabel.
Kraftledningen dras från projektområdet österut genom över Strandvägen till
Kambbacken.
Från
Kambbacken
dras
kraftledningen
söderut
via
Vargstugbacken till Fällan i Kalax och vidare via Näsby till Nixbacken. På
sträckan mellan Kalax och Nixback finns relativt tät bebyggelse vilket gör att
kraftledningen kommer dras huvudsakligen som jordkabel.
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Figur 20. Kraftledningsalternativ A1 längs Strandvägen parallelt med den
nuvarande kraftledningen. Bilden är tagen från Näsby, där den nuvarande
kraftledningen korsar Strandvägen.
Den tredje kraftlinjedragningen alternativ ALTB skulle gå från Brännsträsk
vindkraftspark till EPV Vindkraft Ab:s Norrskogens vindkraftspark. Detta
alternativ är genomförbart endast ifall Norrskogens vindkraftspark
förverkligas, dessutom krävs att elstationen och kraftledningen från
Norrskogen vindkraftspark har tillräcklig kapacitet att distribuera elektriciteten
vidare till det regionala elnätet. Enligt den preliminära linjedragningen dras
kraftledningen norrut genom Sandheden och därefter österut över
Strandvägen via Mjödträsk norrut längs Vikbäckens nuvarande 20 kV:s
kraftledningsgata. Från Vikbäcken dras kraftledningen nordöst via Bredängen
till Fälismossberget och slutligen till EPV:s elstation i Norrskogen. Den totala
krafledningssträckan är ca 11 km varav åkermark 1,7 km och i övrigt
skogsmark.
7.3

Planläggningssituationen
Planeringen av markanvändningen och planläggningsarbetet styrs av de
riksomfattande målen för markanvändning i enlighet med 22 § i
markanvändnings- och bygglagen som har godkänts av statsrådet. Statsrådet
reviderade målen med sitt beslut 13.11.2008. Huvudtemat för revideringen
har varit att svara mot klimatförändringens utmaningar. De riksomfattande
målen för markanvändning avspeglas huvudsakligen i landskapsplanens
styrande inverkan på kommunernas general-och detaljplanering.

7.3.1

Landskapsplanen
Miljöministeriet faställde 21.12.2010 Österbottens landskapsplan. I den
fastställda landskapsplanen har anvisats 4 områden för vindkraft, 2
havsområden och 2 landområden, varav ett landområde (Replot
vindkraftspark) inte fastställdes.
Etapplan 2 som behandlar förnyelsebara energikällor och deras placering i
Österbotten är under arbete. I denna Österbottens andra etapplandskapsplan
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granskas energiförsörjningen i hela landskapet och samtidigt görs utredningar
av nya områden samt revidering av befintliga områden. Etapplan 2 kommer
att
uppdatera
vindkraftsreserveringarna
i
nuvarande
fastställda
landskapsplan.
Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats i enlighet med
markanvändnings- och bygglagen, vilket framlades till offentligt påseende i
kommunerna, vid Österbottens förbund och på förbundets webbplats under
tiden 14.10–13.11.2009.
Utredningen Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten
(23.11.2010) färdigställdes hösten 2010 och fungerar som utgångsmaterial
till etapplan 2. I utredningen har anvisats 28 landområden som lämpar sig väl
och med viss reservation som vindkraftsområde i landskapsplanen.
Brännsträskets projektområde ligger inte inom de i utredningen anvisade 28
områdena för vindkraft. Beredningen av utkastet till etapplanen har påbörjats.
I planeprocessen granskas alla områden i utredningen, alla pågående projekt i
landkapet samt havsområden från utredningen Områden i Kvarken och
Bottenviken som lämpar sig för vindkraftsproduktion (2004). Målsättningen är
att ett utkast till etapplanen läggs fram till påseende hösten 2011.
För den havsnära byn Nämpnäs (at-2) bör man enligt landskapsplanen vid
områdesplanering stärka byns ställning, genom att sammanjämka behoven
beträffande fritidsbosättning, fast bosättning och övrig verksamhet. Byn bör
utvecklas till en fungerande helhet med tanke på trafikarrangemang samt byoch servicestruktur. Vid planläggning bör man beakta särdragen i ett
kustområde med landhöjning, landskapsmässiga värden och ordnandet av
samhällsteknik.

Figur 21. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 29.9.2008. Brännsträsk vind
har i detta skedet inte officielt betecknats som ”ett område lämpligt för
vindkraft” i landskapsplanen.
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Öskata fiskehamn har betecknats med ett ankare på landskapasplanen, för
området gäller inte bygginskränkning enligt markanvändnings- och bygglagen
33 §.
Väster om projektområdet, utanför strandzonen (
) finns ett stort
naturskyddsområde som ingår i nätverket Natura 2000 och har förslagits till
strandskyddsprogrammet (SL-1). Speciell uppmärksamhet skall fästas vid att
bevara och trygga områdets naturvärden samt undvika sådana åtgärder som
äventyrar de värden för vilka området bildats eller är avsett att bildas till ett
naturskyddsområde. För strandzonen bör byggande skall i första hand styras
till fastlandszonen. Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet på stränderna. I
vattenområdet inom Natura-området har en småbåtsled anvisats.
Söder om området finns ett område betecknat som ett skyddsområde på
landskapsnivå (S2). Norr om området, på ca 1 km avstånd finns ett område
betecknat som ett område som är viktigt med tanke på naturens mångfald
(luo).
Öster om projektområdet har anvisats en cykelled längs med Strandvägen. I
landskapsplanen ingår flera småbåtsleder, de närmaste från Öskata
fiskehamn och Österfjärden.
I landskapsplanen öster om projektområdet finns ett betydande område av
intresse i fråga om kulturmiljö eller värnande av landskapet, Närpes ådal
(mk-2). Vid områdesplanering bör man främja mångsidig användning av
området och bevarande av de värden som hänför sig till kulturlandskapet.
Närpes ådal har också en områdesavgränsning (MK2) för turistattraktioner /
utvecklingsområde för turism och rekreation. Värdefulla särdrag på området
är de rekreationsmöjligheter som Närpes å erbjuder, slättlandskapet och
lugnet i Närpes ådal samt bosättningen som ett band längs vägen genom
Pörtom-Övermark-Närpes, Närpes kyrka och dess omgivning, Sanemossen
samt fornlämningar. Närpes stad har markerats med C, område för
centrumfunktioner.
7.3.2 Generalplaner
För Brännsträsk vindkraftsområde finns ingen generalplan med rättsverkan.
År 2004 uppgjordes en delgeneralplan över Nämpnäs by, vilken godkändes av
Närpes stadsfullmäktige 26.9.2005.
Brännsträsk vindkraftsparks projektområde ligger väster om delgeneralplaneområdet, som närmast på ca 400 meters avstånd.
För en strandgeneralplan gäller samma syften som en generalplan.
Närpes strandgenralplan som har rättsverkan blev fastställd 16.2.2000 och
förändringar i denna godkändes 20.8.2007.
I en strandzon, som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får
byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med
rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den
kan användas som grund för beviljande av bygglov. Brännsträsk
vindkraftsområdets projektområde ligger utanför strandgeneralplaneområdet.
7.3.3 Delgeneralplan
För projektområdet i Brännsträsk finns ingen gällande delgeneralplan, varför
Närpes kommun har beslutat att för projektområdet skall planläggas. En giltig
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delgeneralplan möjliggör ansökning om bygglov som krävs för att att uppföra
en vindkraftspark. SABA Wind Oy Ab har ansökt om planläggning av
vindkraftsområdet från Närpes kommun.

Figur 22. Utdrag ur delgeneralplanen för Nämpnäs by.
vindkraftsparks projektområde ligger utanför delgeneralplanen.

Brännsträsk

