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kraftverken. Detta betyder dock även att kollisionsriskerna för arterna minskar
ytterligare.
En annan osäkerhetsfaktor som anknyter till fåglarna på Naturaområdet är arternas
nuläge, eftersom det inte i samband med projektet har gjorts noggrannare
inventeringar av arternas förekomst på Naturaområdena. Eftersom väderförhållandena
inverkar till stor del på hur fåglarnas flytt fördelas under olika år kan resultaten inte
generaliseras till alla år. Flyttmönstret speglar den flytt som då rådande
väderförhållanden ger upphov till.
För havsörnens del har bedömningen grundats på nuvarande situation, då artens
population är ökande och ungproduktionen ganska god. Ifall arten skulle vara regressiv
skulle även konsekvenserna vara annorlunda, speciellt fullvuxna individers död skulle
vara mer betydande på populationsnivå. Å andra sidan betyder även individernas
mindre antal en minskad kollisionsrisk.
17 SAMHÄLLSSTRUKTUR OCH MARKANVÄNDNING
17.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår på vindkraftsparkens
byggområden. I vindkraftparken förändras projektområdet från skogsbruksområde till
energiproduktionsområde, vilket medför begränsningar för övrig markanvändning.
Vindkraftsparken begränsar både jord- och skogsbruket på områdena för
konstruktionerna. Konsekvensernas betydelse beror på områdets planerade
markanvändning samt på områdets nuvarande värde med tanke på markanvändningen.
Indirekta konsekvenser är konsekvenser som härrör från området när vindkraftsparken
är i drift. De viktigaste av dessa konsekvenser är ljudet från vindkraftverken. Bullret
kan begränsa vissa markanvändningsformer i den omedelbara närheten av
vindkraftparken.
17.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms genom att granska de begränsningar
av
markanvändningen
som
byggandet
av
vindkraftsparken
medför
på
vindkraftsparkens byggområde och i dess näromgivning. Vid bedömningen av
betydelsen
av
en
konsekvens
beaktas
i
vilken
mån
det
påverkade
markanvändningsområdet förändras samt hur betydande förändringen är med
avseende på regionen. Vid bedömningen strävar man, i samarbete med kommunens
planeringsmyndigheter,
även
efter
att
beakta
eventuella
framtida
markanvändningsformer som kan bli aktuella under projektets livstid, men som ännu
inte är planerade.
Utöver konsekvenserna för markanvändningen granskas även vindkraftsparkens för
regionens infrastruktur, exempelvis vägnätet och samhällsstrukturen.
Den nuvarande och planlagda markanvändningen i projektområdets närliggande
områden utreds bland annat med stöd av utgångsmaterial som fås av kommunens och
landskapsförbundens planeringsmyndigheter och av lokala invånare. Som underlag
används även de riksomfattande målen för områdesanvändningen jämte preciseringar,
anvisningar och handböcker med anknytning till planeringen och genomförandet av
projektet, gällande och framliggande planer för markanvändning som gäller
projektområdet, geografiska data, kartunderlag, fotografier och flygbilder samt den
preliminära planen för förläggning av vindkraftparken.
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Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen bedöms av planerare,
FM Kristina Salomaa planerare och FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
17.3 Nuläge
17.3.1 Samhällsstruktur och bebyggelse
Bosättningar och tätorter
Molpe-Petalax vindkraftspark omges av byar på både Korsnäs och Malax kommuners
sidor. I Korsnäs finns byn Molpe närmast projektområdet. I Molpe bor det cirka 550
personer och befolkningsutvecklingen i byn är positiv. Fiske och sjöfart har alltid varit
viktiga näringar i byn, men även pälsfarmning och jordbruk är traditionella näringar
som utövas i byn (Molpe 2013). Andra byar med fast bosättning i närheten av
projektområdet är Häggvik väster om projektområdet samt Råbacken och Korsbäck
sydväst om projektområdet.
På Malax kommuns område är den största tätorten i projektområdets näromgivning
Petalax by. Petalax by karakteriseras av ett omgivande åkerlandskap. Byn sträcker sig i
nord-sydlig riktning på den östra sidan av projektområdet och bebyggelsen
koncentreras intill Petalaxvägen. Övriga byar i närheten av Molpe-Petalax
vindkraftspark är Långbacken i syd samt Gålören i nordost.
Bostäder i projektområdets näromgivning
Det finns inga bostadshus eller fritidsbostäder på projektområdet för den planerade
vindkraftsparken.
Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas kan det konstateras att det sammanlagt finns
187 fasta bostäder och 26 fritidsbostäder inom 2 km från de yttersta kraftverken i
alternativ 1, 156 fasta bostäder och 14 fritidsbostäder inom 2 km från de yttersta
kraftverken i alternativ 2 och 44 fasta bostäder och 1 fritidsbostad inom 2 km från de
yttersta kraftverken i alternativ 3 (Figur 17.1). De fasta bostäder som finns närmast
projektområdet är belägna vid byarna Gålören intill projektområdets norra gräns, vid
Häggvik och Granskog byar sydväst om projektområdet och vid Kråkträsk intill
projektområdets östra gräns. Den närmaste fritidsbosättningen finns belägen nordväst
om projektområdet nära byn Molpe. Fritidsbostäder finns dessutom norr om
projektområdet i Gålören.
YKR-klassificeringen är Miljöförvaltningens och Statistikcentralens uppföljning av
samhällstrukturens utveckling i Finland. Enligt YKR-klassificeringen är tätorterna i
närheten av projektområdet Petalax och Molpe byar samt Korsnäs kommuncentrum. De
västra och sydliga delarna av Petalax by är även klassade som by liksom även
Korsbäck. Kraftverken i alternativen 1 och 2 är till största delarna placerade på
området som inte alls har klassats i YKR, förutom till några av de yttersta kraftverken
som är placerade på områden som har klassats som landsbygd. I alternativ 3 är alla
kraftverken placerade utanför klassificerade områden. Delar av tätorts- och
bystrukturen i Petalax by är belägen inom 2 km från de yttersta kraftverken i
alternativen 1 och 2.
I alternativ 1 är de fasta bostäder som är belägna närmast planerade kraftverk belägna
på ett avstånd som varierar mellan 800 m till 970 meter vid nordost, ost och sydost om
projektområdet (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2013). I nordost intill Västervägen
finns det tre fasta bostäder som är belägna på ett avstånd av cirka 930, 950 och 970
meter från kraftverk nr. 27. Öster om projektområdet norr om Långbackvägen finns tre
fasta bostäder och en fritidsbostad på ett avstånd av cirka 850 m från planerade
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kraftverk nr. 29. Sydost om projektområdet och väster om Långbackvägen finns en
bostad vid Kråkträsket som ligger på 800 m avstånd från kraftverk nr. 22. Samma
bostad är belägen på ett avstånd av 870 m från kraftverk nr. 18. Sydost om
projektområdet finns även två bostäder på ett avstånd på 880 och 900 m från
planerade kraftverk nr. 15.
I alternativ 2 finns den närmaste bostaden belägen på ett avstånd av 970 m från ett
planerat kraftverk. Denna bostad ligger vid Kråkträsk sydost om projektområdet. I
alternativ 3 är det närmaste avståndet mellan kraftverk och bostad 1,3 km. Bostaden
är belägen i södra Molpe.

Figur 17.1. Projektområdet i förhållande till den nuvarande samhällstrukturen.

17.3.2 Markanvändning
Projektområdet består till största delen av ekonomiskog. Den markanvändning som
omger projektområdet är till stor del mark dominerad av jordbruk. De odlade områdena
finns i närheten av den glesare bystrukturen i Molpe, Petalax och Korsbäck. På
projektområdet finns en liten andel mark som domineras av jordbruk, sammanlagt 33
ha i de östra och västra delarna. (MTK 2013)
Genom de södra delarna av projektområdet går en elöverföringslinje. Det finns ett
vattentag nära Källmossen i projektområdets södra delar, samt ett vattentag ytterom
projektområdet, nära Långbacken i sydost. I mitten av projektområdet finns det enligt
Lantmäteriverket (2013) ett lagerområde och i de västra delarna av projektområdet
finns det lagerbyggnader intill Pörskär.
Det finns inga pälsfarmer på projektområdet. De pälsfarmer som ligger närmast intill
projektområdet är belägna längs med Långbackavägen och Råbackavägen söder om
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projektområdet samt väster om projektområdet i Petalax by och norr och nordväst om
projektområdet intill Molpe by.
Liksom andra skogsbruksområden kan Molpe-Petalax projektområde användas för
friluftsliv, bär- och svampplockning och naturobservationer. På områdena finns inga
frilufts- eller andra utflyktsleder som upprätthålls av staten eller kommunen. Området
överlappar i östra kanten landskapsplanens beteckning för utveckling av å- och
älvdalarna. Beteckningen anger områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna,
där särskilt sådant boende samt närings- och rekreationsverksamhet som faller tillbaka
på lantbruk och andra landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön skall utvecklas. De
sydvästra delarna av projektområdet är inkluderade i ett område betecknat som ett
utvecklingsområde för turism och rekreation.
Tabell 19.1.
(CLC2006).

De

nuvarande

markanvändningsformerna

Markanvändning
Blandskog (Sekametsä)
Övergångsstadium i skog-/buskmark (Harvapuustoiset alueet)

(ha)

på

projektområdet
Areal (ha)
1 828,75
157,95

Barrskog (Havumetsä)

122,6

Lövskogar (Lehtimetsä)

85,7

Öppen mosse (Avosuo)

85,4

Småskalig jordbruksmosaik (Pienipiirteinen maatalousmosaiikki)

19,6

17.3.3 Planerad markanvändning (planläggning)
Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor av
riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i
de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen första
gången år 2000 och målen reviderades 13.11.2008.
För vindkraftsplaneringen gäller:









Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på
riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas.
Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar ﬂera
kraftverk.
I
samband
med
områdesanvändningen
och
planeringen
av
områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till
extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste
omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön beaktas; i
synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och
kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
I samband med områdesanvändningen fäster man särskild uppmärksamhet vid
att förebygga sådana olägenheter och risker som människans hälsa utsätts för.
Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till
klimatförändringen.
Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration och
luftföroreningar förebyggas.
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Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda
förnybara energikällor främjas.

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba beslut skall
medge planläggning av vindkraftsområden och byggnad av vindkraftverk. Därmed skall
tilltron till det egna teknologiska kunnandet i Österbotten stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftsteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för
eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar
Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara energiformer
och deras placering i Österbotten.
Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet (Figur 17.3). Österbottens
landskapsplan är fastställt av Miljöministeriet 21.12.2010. I landskapsplanen har man
även angett tre områden för vindkraft; två havsområden (ytterom Sideby och Korsnäs)
samt ett område på land (Bergö). Landskapsstyrelsen har i början av 2014 beslutat att
inleda arbetet med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040 och målsättningen för
en godkänd plan är år 2018.
Projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftspark överlappar i östra kanten
landskapsplanens beteckning för utveckling av å- och älvdalarna (mk). Beteckningen
anger områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant
boende samt närings- och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruk och
andra landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön skall utvecklas.
På projektområdet, i det norra hörnet, västra kanten samt södra delarna, är det i
landskapsplanen betecknat grundvattenområden (pv). Dessa är grundvattenområden
som är viktiga för samhällenas vattentäkt eller som lämpar sig för vattentäkt.
Anläggningar och funktioner som medför risk för att grundvattnen förorenas eller
förändras skall placeras på tillräckligt långt avstånd från viktiga och för vattentäkt
lämpliga grundvattenområden. Objektbeteckningar för grundvattenområden (blå boll)
finns i Petalax öster om projektområdet samt sydost om projektområdet intill
Dragmossen.
De sydvästra delarna av projektområdet är inkluderade i ett område betecknat mv-13.
Mv-beteckningen anger ett utvecklingsområde för turism och rekreation. För området
mv-13 har det specificerats att beteckningen berör naturvärden för Hintjärv sjö,
myrmarker och kusten samt kulturvärden för bebyggelsen i byarna och landskapen i
området.
Genom de västra delarna av projektområdet har betecknats en blå linje med
bokstäverna tl, vilket anger en datakommunikationsförbindelse. Med beteckningen
anvisas ett riktgivande datakommunikationsnät som omfattar hela landskapet samt
dess anslutning till ett nationellt och internationellt nät.
Intill projektområdets västra delar finns även beteckningar för en kulturhistoriskt
betydande vägsträckning (orange linje med bollar, med vilken avses den gamla
vägsträckningen Strandvägen), beteckning för cykelled (röda bollar i linje) samt
beteckning för en riktgivande friluftsled (gröna bollar i linje). Väster om projektområdet
finns även en beteckning (linje med v) för stomvattenledning, vilken anger de för
samhällets vattenförsörjning regionalt viktigaste vattenledningarna. Beteckningen st
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anger en regional väg (Strandvägen) och beteckningen jv anger ett regionalt
överföringsavlopp.
Byarna Molpe och Petalax har i landskapsplanen angetts en rasterbeteckning som
markerar deras betydelse som nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller
landskapsvården. Vid planering och användning av samt byggande i områdena skall
bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas. Vid
detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter,
särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas.
Sydväst om projektområdet har byn Råbacken och delar av byn Korsbäck samt i norr
kusten vid Vägviksfjärden betecknats som områden som är värdefulla för landskapet
eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Med beteckningen
anges landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet
och på det regionala planet. Vid planering och användning av samt byggande i
områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet
främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda
kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas.
I närheten av projektområdet har det angetts en del skyddsområden. Med
beteckningen luo har markerats områden väst och nordväst om projektområdet.
Området är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald och anger viktiga
fågelområden utanför skyddsområden. Beteckningen är informativ och anger de
viktigaste nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden. Beteckningen
begränsar inte områdets användning för t.ex. jord- eller skogsbruk. Inom området kan
finnas flera olika markanvändningsformer. Vårdbiotoper anges med en grön boll. En
vårdbiotop har betecknats nordväst om projektområdet, inom ett luo-område, på ön
Fjärdsbädan.
Nordost om projektområdet har ett Natura 2000-område markerats. På området gäller
bygginskränkning
enligt
33
§
i
markanvändningsoch
bygglagen.
När
områdesanvändningen planeras skall det tillses att sådana naturvärden inte i
betydande grad försämras för vilkas skydd området har införlivats i nätverket Natura
2000. Samma område har också angetts beteckningen SL3, vilket betyder att området
tillhör eller förslagits tillhöra skyddsprogrammet för fågelvatten.
Väster om projektområdet har det markerats ett objekt som ingår i UNESCO:s
världsarvslista. Med beteckningen anges ett område som ingår i FN:s organ för kultur
och vetenskap UNESCOs förteckning över världsarvsobjekt. Kvarkenskärgården har
utnämnts som världsarv på geologiska grunder. Värdefulla geologiska formationer är
De Geer-moränerna, drumlinerna och glosjöarna. Planeringsbestämmelse: Vid
planering av markanvändning i området bör världsarvets geologiska värden samt
skyddsområdenas skyddsvärden beaktas.
Byn Molpe har angetts beteckningen at-2, vilket betyder att byn klassas som en
havsnära by. Med beteckningen anges för havsnära boende lämpliga byar.
Planeringsbestämmelse: Vid områdesplanering bör byns ställning stärkas genom att
sammanjämka behoven beträffande fritidsbosättning, fast bosättning och övrig
verksamhet.
Petalax har angetts beteckningen ca, vilket anger ett sekundärcentrum för
centrumfunktioner.
Vid
områdesplanering
och
planläggning
bör
särskild
uppmärksamhet fästas vid mellanzonen mellan sekundärcentrumet och den övriga
tätorten, vid fastställande av den service och de funktioner som placeras i området
samt vid trafikarrangemang och tätortsbild.
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I Petalax by har det i landskapsplanen angetts ett område för energiförsörjning (en).
Med beteckningen anges transformatorer och elstationer. På området gäller
bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Norr om projektområdet i samband med ett grundvattenområde anger landskapsplanen
en
befintlig
regionalt
betydande
vattentäkt
(et-v).
På
området
gäller
bygginskränkning1) enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Rekreationsobjekt eller beteckningar för turistattraktioner (grön triangel) har angetts i
Korsnäs kommuncentrum, Länggrynnan och kusten vid Vägviksfjärden. Områdena är
avsedda för rekreation och turism. På området gäller inte bygginskränkning enligt 33 §
i MBL. Vid planering bör speciellt kultur-, landskaps- och miljövärdena
uppmärksammas.
Sydväst om planeringsområdet finns en objektbeteckning för ett fornminnesobjekt
(sm14). Med beteckningen anges värdefulla fornlämningar på riks- eller landskapsnivå.
På området finns fast fornlämning som skyddats enligt fornminneslagen (295/1963).
Vid all markanvändning på området som möjligen inverkar på fornlämningar bör man
rådgöra med Museiverket. Bestämmelsen gäller planeområdets alla fasta
fornlämningar.

Figur 17.2. Riktgivande placering av vindkraftsparkens projektområde på Österbottens
landskapsplan (Österbottens förbund 2010). Projektområdet anges med blått.

Söder om planeringsområdet har betecknats ett förbindelsebehov för naturgasledning.
Med beteckningen anges alternativa förbindelsebehov för en naturgasledning.
En gästhamn har betecknats nordväst om projektområdet intill Gloppet och i samband
med den går en småbåtsled ytterom kusten (svart linje med bollar).
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I övrigt har det i landskapsplanen med beige rutmönster betecknats bebyggda
områden. Söder om projektområdet har det betecknats en förbindelseväg (yt).
Kulturlandskap som har betecknats som nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön
eller landskapsvården finns även vid Korsnäs kommuncentrum, Närpes ådal och Malax
kommuncentrum (Övermalax).
I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplaner. Dessa består av
etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II (förnyelsebara
energikällor och deras placering i Österbotten). I Etapplandskapsplan I har inga
beteckningar angetts projektområdet. Planen har fastställts 4.10.2013. För byn Petalax
öster om projektområdet har det i planen angetts en beteckning för sekundärcentrum
för centrumfunktioner (ca).
Etapplandskapsplan II
I etapplan II ligger tyngdpunkten på vindkraft. Målsättningen är att anvisa de
lämpligaste områdena för vindkraften för perioden fram till år 2030. Arbetet påbörjades
i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program för deltagande och
bedömning som var till påseende 14.10.– 13.11.2009. Förbundet har också gjort
tilläggsutredningar och konsekvensbedömningar gällande stora rovfåglar och flyttfåglar.
Utredningarna blev färdiga under försommaren 2012. Planutkastet godkändes av
landskapsstyrelsen 19.12.2011 och var offentligt framlagt 16.1.–17.2.2012. Utifrån
responsen på utkastet gjordes planförslaget som behandlades i landskapsstyrelsen
18.2.2013 och var framlagt 11.3-9.4.2013. Naturabedömningen för 12/33 planerade
områden för vindkraft var framlagd 5.8.2013-5.2.2014. På basen av utlåtanden och
åsikter om planförlaget samt om Natura-bedömningen har Österbottens förbund tagit
bort tre områden; Sidlandet, Blaxnäs och Gillermossen. Förslaget till etapplan 2 har
godkänts av Österbottens landskapsfullmäktige 12.5.2014 och har skickats till
Miljöministeriet för fastställelse.
I etapplandskapsplan II har projektområdet till stora delar betecknats som ett område
lämpligt för vindkraftverk (tv-1) (Figur 17.3). I samband med etapplandskapsplanen
har man utfört en områdesvis konsekvensbedömning för de områden som anvisas som
lämpliga för vindkraft. Området som anvisats vindkraft i etapplanen är cirka 1 100 ha
stort och skulle ge utrymme för 25-30 kraftverk. Molpeområdet har angetts nummer 24
på objektkorten. (Österbottens förbund 2014a)
I etapplanen har det även betecknats en kraftledning och ett område för
energiförsörjning på östra sidan av projektområdet. Från projektområdets gräns till 110
kV kraftledningen är det cirka två kilometer och till elstationen i Petalax cirka tre
kilometer.
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Figur 17.3. Den planerade vindkraftsparken i förhållande till Etapplan II, godkänd plan
(Österbottens förbund 2014b).

Generalplan
Generalplaner i kraft i närheten av Molpe-Petalax vindkraftspark är delgeneralplanen
för havsnära boende i Malax nordost om projektområdet, Nyby delgeneralplan öster om
projektområdet (Petalax by), strandgeneralplanerna i Malax och Korsnäs nordost och
nordväst om projektområdet och delgeneralplan för Molpe norr om projektområdet.
Delgeneralplanen för havsnära boende i Malax är belägen på cirka fyra kilometers
avstånd från projektområdet och har fastställts 14.12.2004. Strandgeneralplanen i
Korsnäs stäcker sig likaså längs med Korsnäs kommuns kust och har fastställts
19.5.2000.
Delgeneralplaner som finns intill planeringsområdet är delgeneralplanen för Molpe, vars
revidering har inletts hösten 2010. Projektområdet överlappar till sina östligaste delar
Nyby generalplan i Petalax, som har fastställts 27.8.2001.
I Molpe delgeneralplan har man anvisat områden för lantbruksenheters driftcentra
(AM),
bostadsområden
dominerade
av
småhus
(AP)
samt
jordoch
skogsbruksdominerade områden (M-2) i närheten av Molpe-Petalax projektområdes
gräns (Figur 17.4). Molpe delgeneralplan är under revidering.
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Projektområdet överlappar Nyby generalplan i Petalax. De områden som överlappas har
betecknats som ett jord- och skogsbruksdominerat område (M) (Figur 17.5). I övrigt
har man i generalplanen anvisat områden för jordbruk (MT), områden för storenheter
inom husdjursproduktion (ME), byområden (AT) och områden för centrumfunktioner
(C). Enligt Malax kommun har kommunen planer på att utvidga Petalax by generalplan
i norr, längs med Västerviksvägen.

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
11.12.2014

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

138 (263)

Figur 17.5. Projektområdet i förhållande till Petalax Nyby generalplan.

Nordost om projektområdet finns Malax strandgeneralplan, som har fastställts
27.5.1998 och ändrats 27.4.2005. Närmast projektområdet har man i planen betecknat
MU-1-områden, d.v.s. jord- och skogsbruksområden med särskilt behov av att styra
friluftslivet. I övrigt har man även anvisat byggplatser för fritidsbostäder (RA) och
naturskyddsområden (SL). (Figur 17.6)
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Figur 17.6. Projektområdet i förhållande till Malax strandgeneralplan (1998/2005).

Detaljplaner
Området för Molpe-Petalax vindkraftspark är inte detaljplanerat, men i närheten av
projektområdet finns det fem detaljplanerade områden. Den detaljplanen (2011475)
som finns närmast projektområdet finns i Petalax by på cirka 1,3 kilometers avstånd.
Väster om projektområdet finns ett detaljplanerat område (2011280) intill
Korsungfjärdens kust.
17.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
17.4.1 Samhällsstrukturen
Molpe-Petalax vindkraftspark
samhällsstrukturen.

bedöms

inte

orsaka

betydande

konsekvenser

för

Vindkraftparken planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och grundar
sig till stor del på befintlig infrastruktur. Samhällsstrukturen splittras inte, eftersom
inga nya bostads-, arbetsplats- eller serviceområden måste byggas för projektet. För
verksamheten utnyttjas främst det befintliga vägnätet. En ny väganslutning byggs från
Råbackavägen in till projektområdet. Vindparksområdet kan fortfarande huvudsakligen
användas som skogsbruksområde. Konsekvenserna är lokala men långvariga.
Vindparksprojekt
överensstämmer
med
de
riksomfattande
målen
för
områdesanvändningen och stödjer särskilt uppnåendet av de mål som gäller
utnyttjandet av förnybar energi och utgör positiva konsekvenser. Landskapsplanen
beskriver landskapets samhällsstruktur och grundlösningarna för områdesanvändningen
på medellång och lång sikt.
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När driften av vindkraftsparken upphör demonteras konstruktionerna och markägarna
kan åter börja använda marken. Även landskapet och markanvändningen på området
återställs långsamt, såvida det inte har skett några betydande förändringar på området
under projektets livscykel (cirka 25–50 år). Att jordkablarna lämnas kvar i marken
minskar de direkta konsekvenserna av att verksamheten läggs ner. Det frigörs inga
skadliga ämnen i jordmånen från de material som används i kablarna.
Anläggningen av vindkraftparken i Molpe-Petalax medför inga negativa konsekvenser
för samhällsstrukturen, eftersom projektområdet ligger utanför tätortsstrukturen (YKR).
17.4.2 Markanvändningen
Molpe-Petalax vindkraftsparks konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
bedöms vara små i alla alternativen.
Projektets konsekvenser för markanvändningen riktar sig i huvudsak mot
byggplatserna för kraftverken och servicevägarna samt elstationen. Vindparksområdet
kan fortfarande till största delen användas i rekreationssyfte och för skogsbruk på
samma sätt som tidigare. Konsekvensen är direkt och lokal men långvarig.
Under anläggningstiden av vindkraftsparken skall vistelse på projektområdet begränsas
på byggplatserna på grund av säkerhetsskäl. Detta begränsar också tillfälligt jakt och
rekreation på området. Begränsningen är kortvarig och gäller ett relativt litet område.
Begränsningen upphör genast när byggandet är färdigt.
Molpe-Petalax vindkraftspark ligger på ett område som för närvarande mestadels
består av ekonomiskog. Kraftverkens placeringar har valts så att verksamheten ska
orsaka så liten olägenhet som möjligt för bosättningen i närområdet.
I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för
resningen av varje vindkraftverk. I det största alternativet (alt 1) uppgår den areal som
krävs för montering och resning till cirka 29 hektar. Efter anläggningen tillåts
växtligheten på monteringsområdena att återgå till naturligt tillstånd och således är
konsekvenserna delvis reversibla. Man kommer inte att inhägna vindkraftsparken eller
på annat sätt begränsa att folk rör sig på området, men för elstationen krävs ett cirka
0,5 hektar stort område, som inhägnas av säkerhetsskäl.
Den areal som krävs för nya service- och transportvägar och för jordkablar som dras
intill dem är cirka 18 hektar i det största alternativet (alt 1). Bedrivandet av skogsbruk
hindras permanent på nya vägområden. De nya vägnäten betjänar dock de som rör sig
på området och användningen av vägarna kommer inte att begränsas av
projektägaren. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra tillgängligheten till området,
t.ex. för skogsbrukets ändamål, rekreation, jakt och bärplockning.
Tabell 17.1. Direkta konsekvenser som genomförandet av de olika alternativen medför
för markanvändningen (ha).
Alt 1
ha
29

Alt 2
ha
24

Alt 3
ha
15

Andel av hela
projektområdet

Nya service- och transportvägar

9,6

8,6

3,8

0,17-0,4 %

Vägar som ska iståndsättas

7,7

7

4,7

0,2-0,33 %

Elstation

0,5

0,5

0,5

0,02 %

46,8

40,1

24

1,04-2 %

Byggobjekt
Monteringsområde

Sammanlagt
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På vindparksområdet kan man vanligen röra sig fritt. Det har allmänt rekommenderats
att de som rör sig på området vid isningstid på vintern beaktar ett avstånd från
kraftverken motsvarande 1,5 x kraftverkets höjd, på grund av iskastningsmöjligheten.
Rekommendationen gäller sådana kraftverk som inte har avsisning eller
isidentifieringsanordning installerad.
Konsekvenserna för människorna har bedömts separat i kapitel 22 och konsekvenserna
för näringsgrenarna i kapitel 18.
17.4.3 Planerad markanvändning (planläggning)
Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen. I
enlighet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen utnyttjar projektet
bland annat förnybara energikällor och vindkraftverken har placerats i grupper med
flera kraftverk. Således är konsekvenserna positiva.
Projektområdet överlappar i Österbottens landskapsplan en mk-beteckning, som
hänvisar till bl.a. närings- och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på
landsbygdsnäringar. På området är det i huvudsak skogsbruk, vilket inte förhindras av
anläggningen av vindkraftparken. Beteckningen mv-13 anger ett område med
turistattraktioner/ett utvecklingsområde för turism, som härrör till naturvärden för
myrmarker och kusten samt kulturvärden för bebyggelsen i byarna och ladlandskapen i
området. Enligt planeringsbestämmelsen ”Vid planering och utveckling av
turismrelaterade funktioner bör man fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och
dra nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden och -leder bör bilda
samverkande nätverk. Byggande för turism och rekreation bör anpassas till miljön.” I
alternativ 1 finns två kraftverk och i alternativ 2 och 3 finns ett kraftverk placerat på
mv-området. Detta mv-område överlappas även av tv-området i Etapplandskapsplan
II. Enligt synlighetsanalysen för det största alternativet är kraftverken synliga från
övriga delar av utvecklingsområdet för turism endast från små delar av Korsungfjärden,
Korsnäs kommuncentrum, delar av Degermossen och södra Hinjärv träsk.
Förverkligande av vindkraftparken bedöms inte försvaga mv-beteckningen i
landskapsplanen eller beteckningens förverkligande, eftersom projektområdet
överlappar endast en marginell andel av beteckningen (under 2 %) och vindkraftverken
är placerade i områdets utkanter.
I förslaget till Österbottens etapplandskapsplan 2 har ett tv1-område som anger
områden för regionalt betydande vindkraftparker betecknats på Molpe-Petalax
vindkraftparks planerade område. I den områdesvisa konsekvensbedömningen för
etapplanen har man ansett att området Molpe lämpar sig för byggande av 25-30
kraftverk. Södra Österbottens NTM-central har i sitt utlåtande över MKB-programmet
för Molpe-Petalax vindkraftpark förutsatt att ett alternativ som motsvarar
etapplaneområdet tilläggs till MKB-beskrivningen.
Projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftpark är till ytan större än området Molpe i
förslaget till etapplan 2. I alternativ 1 är 8 kraftverk och i alternativ 2 är 5 kraftverk
belägna ytterom det område som har anvisats i etapplan 2. I alternativ 3 är alla
kraftverk belägna inom området (Figur 17.7). Projektområdet som används i MKBprocessen är preliminärt och kommer att preciseras i planläggningsprocessen då även
det slutliga antalet kraftverk man kan söka bygglov för kommer att fastställas.
Enligt Österbottens förbund är de avgränsningar som gjorts i etapplanen riktgivande,
men förbundet anser att projektet är i enlighet med förslaget till etapplandskapsplan II
endast till de delar som vindkraftverken är placerade inom området som angetts i
etapplan 2. Enligt Miljöförvaltningens anvisningar 4sv/2012 s. 19 kan omfattningen och
lokaliseringen av de vindkraftsområden som anvisats i landskapsplanen i en mer
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detaljerad plan ändras, förutsatt att de centrala lösningarna och målen i
landskapsplanen inte äventyras. Inget av alternativen för Molpe-Petalax vindkraftpark
bedöms ändra etapplandskapsplanens centrala lösningar eller mål. Området för
vindkraftparken har inte heller reserverats för sådana målsättningar i Österbottens
landskapsplan som skulle stå i strid med vindkraftparken. Molpe-Petalax vindkraftpark
avviker inte i betydande mån från en förläggningsplats som särskilt har granskats i
etapplandskapsplanen.

Figur 17.7. Kraftverkens placering i de olika alternativen i förhållande till tv-området i
Österbottens etapplandskapsplan 2.

En plan för deltagande och bedömning (PDB) gällande delgeneralplanen för MolpePetalax var till offentligt påseende under tiden 17.2.2014-17.3.2014. Korsnäs tekniska
nämnd och kommunstyrelse har vid sitt möte 14.4.2014 behandlat inkomna utlåtanden
och åsikter över PDB och beslutat att gränsen som har anvisats i etapplan 2 bör följas
och att gränsen även skall anses som vindupptagningsområdets gräns (KST 14.4.2014
93§). Korsnäs tekniska nämnds och kommunstyrelsens beslut berör de vindkraftverk i
Molpe-Petalax som är belägna på Korsnäs kommuns område. Vindupptagningsområdets
storlek varierar och definieras på olika sätt, varav ett är att beräkna
vindupptagningsområdet som 4-6 x rotordiametern. Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund SLC r.f definierar vindupptagningsområdet som 400-500 m från
kraftverkets torn (SLC 2011).
I alternativ 1 och 2 finns det några kraftverk som inte stämmer överens med Korsnäs
kommuns beslut angående vindupptagningsområde. Alternativ 3 bedöms uppfylla ett
tillräckligt avstånd till etapplaneområdets gräns och vara överens med Korsnäs
kommuns beslut.
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Förutom landskapsplanen gäller Petalax Nyby generalplan i projektområdets nordostliga
del. De områden som överlappas av projektområdet för vindkraftparken har betecknats
som jord- och skogsbruksdominerat område (M). I alternativ 1 är ett kraftverk beläget
på det område som överlappar Petalax Nyby delgeneralplan. Området som överlappas
har i Nyby delgeneralplan betecknats som skogsbruksområde. Ifall vindkraftparken
planläggs enligt alternativ 1 uppgörs en delgeneralplan för området som träder i kraft
för det överlappande området.
Malax kommun har framfört önskemål om att man vid planeringen av vindkraftparken
beaktar möjligheten att planlägga för bosättning längs med Västervägen. I praktiken
betyder detta att den modellerade bullergränsen 40 dB(A) går på ett avstånd från
Västervägen som möjliggör byggande av bostadshus längs med vägen. Vid placeringen
av vindkraftverken, och därmed bullerspridningen från kraftverken, har man beaktat en
buffer på 100 m från Västervägen. Detta möjliggör att projektets bullerkonsekvenser
inte förorsakar begränsningar för den framtida markanvändningen i Petalax by.
Vid utredningen av konsekvenserna har det inte framkommit övriga mål för den
nuvarande eller framtida markanvändningen som skulle stå i strid med
vindparksprojektet i Molpe-Petalax. I samband med projektet uppgörs en
delgeneralplan så att den kan användas som grund vid beviljandet av bygglov enligt
77a § i MBL vilket möjliggör byggandet av vindkraftverk på området.
17.5 Lindring av konsekvenserna
Eventuella negativa konsekvenser av vindparksprojektet kan lindras med hjälp av
planläggning,
planering
och
tillståndsförfaranden.
I
MKB-processen
utreds
konsekvenserna för tre alternativa layouter. Dessa konsekvenser beaktas då man går
in planläggningsprocessen och uppgör en delgeneralplan för området. I
delgeneralplanen samordnas slutligen de olika formerna av markanvändning till ett
godtagbart och hållbart alternativ.
17.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Man har strävat efter att bedöma projektets konsekvenser i så stor utsträckning som
möjligt utifrån befintliga uppgifter och uppgifter som erhållits under MKB-förfarandet.
De nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdet har beräknats
utifrån det geografiska informationsmaterialet i Corine, som har en noggrannhet på
25 x 25 hektar. Beräkningarna av markanvändningen är således riktgivande, och
siffrorna motsvarar inte verkligheten helt. De projektplaner och arealer som användes i
beräkningarna och som byggåtgärderna gäller är preliminära och preciseras när
planeringen framskrider. Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer inverkar dock inte märkbart
på slutsatserna av bedömningen.
18 NÄRINGSLIV
18.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens konsekvenser för näringarna riktar sig lokalt mot jord- och
skogsbruket samt mot den övriga verksamheten på projektområdet eller i dess närhet,
till exempel jordbruk och pälsfarmning. Vad gäller regionalekonomin påverkar
vindkraftparken, om den genomförs, sysselsättningen och företagsverksamheten på
konsekvensområdet på många sätt. Konsekvenserna för sysselsättningen gäller flera
olika sektorer. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar
vindkraftparken även kommunernas intäkter från kommunal-, fastighets- och
samfundsskatterna.
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Konsekvensmekanismerna för pälshushållning har i samarbete med Finlands
Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) rfs Juha Kärjä och Steven Frostdahl, definierats att
röra sig kring tre olika riskfaktorer under driftstiden:




iskast
buller
skuggningar

Risken med iskast är dels en arbetsskyddsfaktor för arbetarna på farmområdet men
fram för allt en riskfaktor för valpningsresultatet eftersom djuren är känsliga för
oförutsedda ljud under valpningstiden. Eftersom farmare har erhållit goda valpresultat i
närheten av livligt trafikerade vägar ansågs det för människor hörbara bullret inte
utgöra en betydande riskfaktor. Däremot är speciellt hunddjur känsliga för
högfrekventa ljud. Eftersom störningar av lågfrekventa ljud från kraftverken
debatterats flitigt ställdes frågan om kraftverken även avger ett högfrekvent ljud som
kan vara störande för pälsdjurshållningen.
Skuggningen ansågs inte vara en stor riskfaktor för pälsfarmningen. Om skuggningen
trots det förorsakar negativa konsekvenser för pälsdjuren ställdes frågan vad som kan
göras för att inga negativa konsekvenser skall uppkomma.
Vindkraftparkens
mest
betydande
sysselsättningseffekter
uppstår
under
anläggningstiden. Anläggningen av en vindkraftpark är ett betydande byggprojekt för
målområdet, och om ett vindkraftprojekt genomförs påverkar det sysselsättningen och
företagsverksamheten inom konsekvensområdet på många sätt. I vindkraftparkens
anläggningsskede erbjuds arbetstillfällen inom bl.a. röjnings-, schaktnings- och
grundläggningsarbeten samt inom tjänster på byggarbetsplatsen och tjänster som
behövs för de personer som arbetar där. Exempel på sådana är inkvarterings-,
restaurang-, butiks- och rekreationstjänster samt bevakning och transporter. I
driftskedet erbjuder vindkraftparken arbete direkt inom service och underhåll samt
plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och
transporttjänster samt inom detaljhandeln. Nedläggningen av vindkraftparken
sysselsätter samma yrkesgrupper som anläggningen. Sysselsättningseffekterna kan
delas in i direkta sysselsättningseffekter och indirekta sysselsättningseffekter, som
orsakas till följd av produktionen av insatsvaror och multiplikatoreffekterna. I synnerhet
i anläggningsskedet använder man även en stor mängd mellanprodukter och tjänster
som produceras inom andra branscher. Exempel på sådana är maskiner och utrustning,
byggnadsmaterial samt transporttjänster, underhåll och annan service. En del av
arbetet i anläggningsskedet utförs av arbetskraft som befinner sig i området endast en
kort tid, vilket inte påverkar sysselsättningen i närområdet.
18.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för näringarna har bedömts av en expert utgående från
befintliga
utgångsdata
och
den
information
som
samlades
in
under
bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen har man använt uppgifter
om ekonomin, sysselsättningen och näringarna i projektets konsekvensområde samt
uppgifter som har producerats i samband med bedömningen av de övriga
konsekvenserna. Som utgångsdata för bedömningen har man även använt den respons
som man har erhållit vid mötena för allmänheten, utlåtandena om och synpunkterna på
MKB-programmet samt resultaten av den invånarenkät som riktades till de fasta
invånarna och fritidsinvånarna. Resultaten av invånarenkäten har beskrivits i kapitel
22.
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Pälsfarmer
Pälsfarmar som finns i närheten av projektområdet utreddes via Svenska Österbottens
Pälsdjursodlarförening rf. För att kunna jämföra buller från vägtrafik och vindkraftverk
och dess konsekvenser för pälsdjur modellerades bullret från ett vindkraftverk jämfört
med bullret från väg. Som jämförelse valdes 350 m avstånd mellan farmområde och
vindkraftverk samt 200 meter mellan farmområde och riksväg 8.
Trafikbullret modellerades utgående från trafikmängderna på riksväg 8 i Vörå. Här är
trafikmängderna dagtid 3900 fordon/dygn. Sommartid är trafikmängden 4700
fordon/dygn. Den tunga trafikens andel är arbetsdagar 500 fordon/dygn. Under hela
året är den tunga trafikens andel 400 fordon/dygn.
Utgående från att vägen utgörs av en akustisk hård yta och att terrängen mellan vägen
och farmområdet kan bestå av olika akustiska materia har trafikbullret modellerat med:
1.
2.

en trafikmängd med 4700 fordon/dygn varav 500 tunga fordon
200 meter från väg där terrängen mellan vägen och farmen är akustiskt
a. mjuk (1) och
b. halvhård (0,4)

Bullret från vindkraftverk har modellerats utgående från ISO961-3 standarden och
utgående från att terrängen mellan kraftverket och farmområdet består av akustisk
halvhård yta (0,4), i enlighet med VTTs rekommendationer (Nykänen m.fl. 2013, VTTR-04565-13). Som käll-ljud valdes kraftverket Vestas V126 (107,5 dB(A)) med
navhöjden 137 meter. Denna modellering utfördes med en Excelmodell utvecklad av
FCG Planering och design Ab Mauno Aho, där speciell fokus lades vid de höga tersernas
bullerspridning. (FCG 2013)
Jämfört med trafikbullret på 200 meters avstånd är vindkraftbullret på 350 meters
avstånd något högre eller på samma nivå (48-50 dB(A) vs 50 dB(A)). Denna beräkning
samt formeln ((HH+RD)*1,5), där HH står för rotornavelns höjd från markytan och RD
för rotorns diameter, ligger som grund för ProFurs utlåtande om ett rekommenderat
avstånd mellan pälsfarm och vindkraftverk. I sitt utlåtande har Profur på grund av
bristen på relevant forskning multiplicerat avståndet 350-400 m med två. ProFurs
rekommenderade avstånd mellan vindkraftverk och pälsfarm är 700-800 m (ProFur
2013).
Sysselsättningseffekt
Enligt de bedömningar som har gjorts av Teknologiindustrin rf uppstår arbetsplatserna
inom vindkraftbranschen i huvudsak inom teknologiindustrin. Enligt föreningens
bedömningar uppgår den sysselsättningseffekt som en vindkraftspark på 100 MW ger
upphov till i Finland till 1 180 årsverken under anläggningen och en drifttid på 20 år.
Sysselsättningseffekten riktar sig mot projektutvecklingen och experttjänsterna (10
årsverken), byggandet och monteringen av infrastrukturen (70 årsverken),
tillverkningen av kraftverken, materialen, komponenterna och systemen (300
årsverken) samt driften och underhållet under kraftverkens livscykel (800 årsverken).
Vindparksprojektets
sysselsättningseffekt
på
placeringskommunerna
samt
näromgivningen kan grovt uppskattas utifrån de utredningar som har gjorts på annat
håll. I anläggningsskedet har effekterna på placeringskommunen och näromgivningen i
olika
vindparksprojekt
bedömts
uppgå
till
24–50 procent
av
projektets
sysselsättningseffekt (Empower). I driftskedet har sysselsättningseffekterna i
placeringskommunen och näromgivningen i till exempel den utredning som har
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utarbetats om Mielmukkavaara vindkraftspark i Muonio bedömts uppgå till cirka
20 procent av projektets sysselsättningseffekt.
Projektets konsekvenser för näringarna har bedömts av FM Taina Ollikainen från FCG
Design och planering Ab.
18.3 Nuläge
18.3.1 Skogs- och jordbruk
Projektområdet för Molpe-Petalax vindkraftspark ligger främst på ung skogsmark.
Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på området och
ungefär 89 % av projektområdets areal består av skog (2 040 hektar). Jordbrukets
andel av näringsverksamheten är liten på projektområdet, ungefär 0,9 % (20 hektar)
består av odlingsfält.
18.3.2 Pälsfarmning
Det finns inga pälsfarmar inom projektområdet. Pälsdjursnäringen är en viktig
näringsgren i Österbotten och det finns även rikligt med pälsfarmar i Molpe och Petalax.
De närmaste pälsfarmarna är belägna sydost om byn Molpe nordväst om
projektområdet. I alternativ 1 är det närmaste avståndet till befintlig pälsfarm 750 m, i
alternativ 2 är avståndet 790 m och i alternativ 3 är avståndet 990 m. Alla övriga
kända pälsfarmer är belägna på avstånd som överskrider dessa.
18.3.3 Sysselsättning och regionalekonomi
I slutet av år 2011 fanns det 1 879 arbetsplatser i Malax och 865 arbetsplatser i
Korsnäs (Tabell 18.1). Arbetsplatsernas andel inom service är lika i båda kommunerna,
medan Korsnäs har en större andel arbetsplatser inom primärproduktion och Malax en
större andel arbetsplatser inom förädling. De arbetslösas andel av arbetskraften år
2011 var 4,2 % i Korsnäs och 6,4 % i Malax (år 2012). (Statistikcentralen 2014).
Tabell 18.1. Antal arbetsplatser och arbetsplatsstruktur 31.12.2011 (Statistikcentralen
2014)

Arbetsplatser 2009

Malax

Korsnäs

Hela landet

Jordbruk, skogsbruk och fiske

12,3 %

22,5 %

3,5 %

Förädling

28,1 %

14,6 %

22,1 %

58 %

59,8 %

73,1 %

1,6 %

3,1 %

1,3 %

1 879 st

865 st

2 354 422 st

Service
Bransch okänd
Arbetsplatser totalt

18.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
18.4.1 Skogs- och jordbruk
Projektet bedöms inte medföra märkbara konsekvenser för bedrivandet av skogsbruk i
området. I alternativ 3 är två kraftverk, nr. 2 och nr. 9 belägna invid åkerområden. Vid
Långbackbacken är kraftverk 2 belägen på ett smalt åkerområde. Kraftverkets läge
kommer att splittra åkerområdet. Vid Holmen är kraftverk 9 beläget öster om
åkerområdet, men uppställningsytan och servicevägen korsar åkern. För dessa
åkerområden är konsekvenserna måttliga, men på lokal nivå (kommunnivå) är de
åkerområden som utsätts för konsekvenser mycket små. Åkerområdena är även
mycket små till sin storlek. (Figur 18.1)
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Projektområdet används främst för skogsbruk. Den skogsareal som finns på områdena
för vindkraftverken och vägarna som ska byggas kan inte längre användas för
skogsbruk om vindparkprojektet genomförs. På resten av projektområdet kan jord- och
skogsbruket fortgå som vanligt och således är konsekvensens typ direkt men
omfattningen lokal.
De arealer som inte längre kan användas för skogsbruk till följd av projektet har
beskrivits närmare i samband med bedömningen av konsekvenserna för
markanvändningen, i kapitel 17.4.2.

Figur 18.1. I alternativ 3 är två kraftverk belägna på eller i den omedelbara närheten
av jordbruksområden.

Av de som svarade på invånarenkäten ansåg 64 % att anläggningen av vindkraftparken
inverkar positivt eller inte har några konsekvenser alls för utövning av jordbruk på
området. 17 % ansåg att vindkraftparken skulle medföra negativa konsekvenser,
medan 20 % inte kunde säga ifall konsekvenserna skulle vara positiva eller negativa.
En större andel av de som svarade ansåg att vindkraftparken kommer att inverka
negativt på skogsbruket i området, sammanlagt 32 %. 50 % av de som svarade ansåg
att vindkraftparken kommer att inverka positivt eller inte ha någon inverkan alls på
skogsbruket. 18 % kunde inte svara på frågan. I båda frågorna svarade cirka en
femtedel att de inte kunde säga hurdana konsekvenserna kommer att vara för jordoch skogsbruket i området, vilket visar på att det kan vara svårt att bedöma hur stora
andelar av parken som kommer att upptas av vindkraftparkens konstruktioner.
Sammanlagt kommer konstruktionerna att uppta 24-47 hektar av det totala
projektområdet, vilket betyder högst 2 % av markarealen.
När driften av vindkraftsparken upphör rivs konstruktionerna och mark- och
skogsägarna kan åter börja använda marken. Markanvändningen av området återställs
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långsamt och användningen av de markområden som inte har kunnat användas för
skogsbruk kan återupptas. Vägarna förblir kvar även efter nedläggningen.
Konsekvensen är långvarig men reversibel.
18.4.2 Pälsfarmning
Vid placeringen av kraftverken har man i alla alternativen beaktat ett avstånd som
överskrider 700 meter. I alternativ 1 och 2 är två pälsfarmer belägna intill
bullergränsen 40 dB(A). Dessa är belägna nordväst och sydväst om projektområdet. I
alternativ 3 är alla pälsfarmer belägna utanför bullerområdet 40 dB(A).

Figur 18.2. Pälsfarmer i närheten av Molpe-Petalax vindkraftpark i förhållande till de
modellerade bullernivåerna. I modellen har man även beaktat Otsotuuli Granskog
vindkraftpark.

I alternativ 1 är pälsfarmen som är belägen nordväst om projektområdet belägen precis
inom skuggningsområdet som överskrider 8 h/a. Den befintliga skogen har dock inte
beaktats i modelleringen och i verkligheten är konsekvenserna sannolikt mindre. I
alternativ 2 och 3 är alla pälsfarmer belägna utanför skuggningsområdet 8 h/a.
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Figur 18.3. Pälsfarmer som är belägna nära Molpe-Petalax vindkraftpark samt deras
förhållande till skuggningsmodelleringarna. I modelleringarna har man beaktat
Otsotuuli Granskog vindkraftpark.

Eftersom kraftverken är belägna på ett avstånd som överskrider 350 m bedöms det
inte finnas risk för konsekvenser av iskast.
Forskning om vindkraftens konsekvenser på pälsdjur och -farmer finns inte i dagens
läge tillgänglig. Det finns inte heller riktvärden för buller eller skuggning menade för
djurskydd eller pälsfarmer. Alternativen 1 och 2 har liknande konsekvenser i fråga om
buller, medan alternativ 3 producerar de lägsta bullernivåerna av de bedömda
alternativen. I alternativ 1 är en pälsfarm belägen inom skuggningsområdet 8 h/a,
medan pälsfarmerna är belägna utanför skuggningsområdet 8 h/a i alternativen 2 och
3. Konsekvenserna som riktas mot pälsfarmingen bedöms på basen av tillgänglig
information vara små i alla alternativen.
18.4.3 Sysselsättningen och regionalekonomin
Projektets
positiva.

konsekvenser

för

sysselsättningen

och

regionalekonomin

anses

vara

Den förnybara energiproduktionen och byggandet av vindkraften har stora
konsekvenser för sysselsättningen. Vindkraftens konsekvenser för sysselsättningen
utsträcker sig till flera olika sektorer. Om vindkraftparken genomförs påverkar den
sysselsättningen och företagsverksamheten inom konsekvensområdet på många sätt.
Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar genomförandet
av vindparkprojektet intäkterna från kommunal- och samfundsskatterna i kommunerna
i regionen samt Malax kommuns och Korsnäs kommuns intäkter från fastighetsskatten.
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Enligt Teknologiindustrin rf:s uppskattningar och en bedömning av den totala effekten
av de olika alternativen kan vindparkprojektets sysselsättningseffekt inom Finland
under anläggningstiden och en driftstid på 20 år uppskattas uppgå till cirka 1 200
årsverken i alternativ 1, cirka 990 årsverken i alternativ 2 och cirka 600 årsverken i
alternativ
3.
Om
man
räknar
sysselsättningseffekterna
i
driftskedet
i
placeringskommunen och näromgivningen enligt Teknologiindustri rf och exempel i
olika projekt kan man anta att cirka 50 procent av sysselsättningseffekten sker under
anläggningsskedet och cirka 20 procent av sysselsättningseffekterna under driftskedet
riktar sig mot närområdet. Detta innebär att anläggningsskedet skulle erbjuda en
sysselsättningseffekt på 18- 35 årsverken och driftskedet en sysselsättningseffekt på
81-160 årsverken i anläggningskommunerna. (Tabell 18.2)
Tabell 18.2. Sysselsättningseffekten till följd av anläggningen av vindkraftparken i de
olika alternativen.

Sysselsättningseffekt, årsverken

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Sysselsättningseffekt i Finland totalt

1 200

990

600

projektutveckling och experttjänster

10

8

5

byggande och montering av infrastruktur

70

60

36

tillverkning av kraftverk, material osv.

305

250

153

drift och underhåll av kraftverk

810

670

406

Sysselsättningseffekt i placeringskommunen / regionen

195

160

99

35

30

18

160

130

81

anläggningsskede (50%)
driftskede (20%)

18.5 Lindring av konsekvenserna
De viktigaste av vindkraftsparkens negativa konsekvenser för näringarna är
störningarna som drabbar
skogsbruket.
De negativa konsekvenserna för
pälsfarmningen torde förebyggas av det tillämpade skyddsavståndet.
De negativa konsekvenserna av vindparksprojektet kan lindras genom att man öppet
informerar näringsidkarna i närområdet om hur projektet framskrider och om den
fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs i synnerhet under
anläggningstiden, så att de lokala företagarna känner till både tidpunkterna för trafiken
och störningarnas varaktighet under anläggningen.
De negativa konsekvenserna kan mildras genom att man i mån av möjlighet beaktar
mark- och skogsägarnas synpunkter på var vindkraftverken och servicevägarna borde
placeras och vilka områden som borde förbli obebyggda. De negativa konsekvenserna
för skogsbruksföretagare kan även mildras genom att placera jordkablarna och
luftledningen i befintliga ledningsområden eller i anslutning till vägar.
18.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Vindparksprojektets konsekvenser för näringarna och bedömningen av dessa anknyter
till projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, i synnerhet dem som
gäller markanvändningen, vilket innebär att osäkerhetsfaktorerna i dessa även
påverkar bedömningen av konsekvenserna för näringarna.
I Finland har man knappt gjort några bedömningar eller utredningar av
sysselsättningseffekterna på placeringsområdet för ett projekt som rör byggande av
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vindkraft. Bedömningarna är även förknippade med osäkerhet, eftersom de regionala
sysselsättningseffekterna av vindkraftbyggande är starkt förknippade med de
upphandlings- och entreprenadbeslut samt övriga beslut som fattas i projektets
investerings- och anläggningsskede.
Hur stora sysselsättningseffekterna i projektets närområde blir påverkas i väsentlig
utsträckning av hur väl företagen i regionen klarar av att bjuda ut sina produkter och
tjänster för anläggningen av vindkraftsparken samt driften och underhållet av denna.
Utvecklingen av företagsverksamheten i närområdet är anknuten till många
samhälleliga förändringsfaktorer, som är svåra att bedöma på lång sikt.
Konsekvenserna av vindkraft på pälsfarmning har inte studerats på en vetenskaplig
nivå där möjliga konsekvenser skulle ha följts upp före och under driften. Därmed finns
det osäkerhetsfaktorer som är förknippade med ett tillräckligt avstånd mellan
pälsfarmer och vindkraftverk.
19 VÄGTRAFIK SAMT RADAR OCH KOMMUNIKATION
19.1 Konsekvensmekanismer
19.1.1 Vägtrafik
Konsekvenser för trafiken uppstår genom transporterna av byggmaterial för
vindkraftverken och jordkablarna medan projektet byggs. En betydande del av
transporterna gäller transport av grus för anläggning av byggnads- och servicevägarna
och
betong
för
byggande
av
vindkraftverkens
fundament.
Vidare
kan
specialtransporterena ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet. När parken
är i drift uppstår konsekvenser för trafiken genom enstaka underhållsbesök vid
vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva påverka trafiksäkerheten på
vägarna.
Betydelsen av en konsekvens beror bland annat på i vilken mån projektet ökar
trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har med
avseende på trafikbelastning och trafiksäkerhet.
19.1.2 Radar och kommunikation
I anslutning till vindkraftsprojekt beaktas även eventuella konsekvenser för radar- och
kommunikationsförbindelser, exempelvis sjö- eller luftövervakningsradar, radio- och
TV-mottagare
samt
mobiltelefonförbindelser.
Konsekvenser
för
kommunikationsförbindelserna är relativt sällsynta.
All radiokommunikation formar en förbindelse mellan sändarantennen och
mottagarantennen med elektromagnetiska vågor. Vågen påverkas av alla elledande
material såsom metall, jord och vid frågan om större frekvenser också av fuktig luft och
skog. Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka störningar i tv-signalen i
närheten av kraftverken. Förekomsten av störningar beror bland annat på kraftverkens
läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna, styrkan och riktningen av
sändarens signal samt på terrängens former och på eventuella andra hinder mellan
sändaren och mottagaren. Generellt sett är risken för störningar mindre vad gäller
störningar i digitala sändningar än i analoga sändningar.
För att bedöma påverkan av projektet använder man Fresnelzoner. Ifall möjliga hinder
skymmer högst 40% av Fresnelzonens tvärsnitt kan förbindelsen ses ostört. En
Fresnelzon är en ellipsoid mellan sändar- och mottagarantennen. Vid högre frekvenser
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blir ellipsoiden smalare och det betyder att ju högre frekvensen är desto lättare
påverkas förbindelsens kvalitet av möjliga hinder.
Det finns även sätt att förminska möjliga skadliga konsekvenser ifall de uppstår. I fråga
om rundradio och tv-mottagning kan antennen förnyas till en mer riktande modell för
att undvika reflektioner från vindkraftverkens mast och blad. Ifall det uppstår
konsekvenser för kommunikation kan man i extrema fall bygga en ny basstation ifall
den enda radioförbindelsen annars skulle löpa genom vindkraftsparken.
19.2 Utgångsdata och metoder
19.2.1 Vägtrafik
De transporter och specialtransporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken,
deras fundament och installationsområden bedöms utifrån vindkraftverkens antal och
typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av privatvägar bedöms utifrån
vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms utifrån antalet årliga
underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation av vindkraftsparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk utreds med stöd av uppgifter från Trafikverkets
Vägregister, som innehåller uppdaterad information om trafikmängderna på
landsvägarna. Konsekvenser för trafiken bedöms genom att jämföra de
transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer.
Trafikökningen granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen
i dag. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken behandlas
separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på
transportrutterna
bedöms
utifrån
trafikökningen
och
transporttyperna.
För
landsvägsanslutningarna görs funktionsanalyser vid behov. Vidare granskas
transportvägarnas skick och broarnas bärighet. Bedömningens resultat presenteras
verbalt och åskådliggörs med tabeller och kartor.
De säkerhetsrisker som vindkraftsparken eventuellt orsakar på vägarna granskas i
förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält. Farliga ställen
kartläggs med hjälp av statistik om trafikolyckor. Bedömningen av konsekvenserna i
anslutning till vindkraftsparken inriktas på privata vägar som leder till
vindparksområdet, på landsvägar i näromgivningen och på transportrutterna på ett mer
allmänt plan, om det är möjligt att bedöma dem på ett tillförlitligt sätt.
Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten inom
luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser i enlighet med de
anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
Projektets konsekvenser för trafiken bedöms av projektchef, ingenjör Tuukka Lammi
från FCG Design och planering Ab.
19.2.2 Radar och kommunikation
Ett utlåtande om de konsekvenser som projektet eventuellt orsakar för tv-signalen har
begärts av Digita Ab, som svarar för de riksomfattande sändnings- och
överföringsnätverken och radio- och tv-stationerna. Digita Ab gav sitt utlåtande
4.12.2013.
Avståndet till Vasa flygfält är knappa 30 km. Enligt Finavias geografiska
informationsdata över flyghindersområden i närheten av flygplatser är projektområdet
beläget inom det område där högsta tillåtna höjd över havsytan uppgår till 401 m.
Därmed inverkar inte vindkraftverken, vars högsta höjd är dryga 200 m ovan havsytan,
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på flygtrafiken. När planeringen framskridit kommer att begäras ett utlåtande och
beslut av Finavia. Vindkraftverken bör dock förses med flyghinderljus. TraFi gör beslut
angående flyghindersmarkeringar.
Det har erhållits utlåtande från försvarsmakten (Huvudstaben) om projektets inverkan
på försvarets radarövervakning och förhandsbeslut på de konsekvenser projektets
transporter kan medföra trafiksäkerheten. Enligt försvarsmaktens utlåtande 16.12.2013
(41/73/2013) motsätter sig försvarsmakten inte byggandet av Molpe-Petalax
vindkraftpark. Efter utlåtandet har alternativen för vindkraftparken justerats och det
kommer att begäras ett nytt utlåtande av Huvudstaben över MKB-beskrivningen.
Utlåtandet bifogas ytterligare till bygglovsansökan.
Projektets konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser bedöms av
telekommunikationsingenjör, Mauno Aho från FCG Design och planering Ab.
19.3 Nuläge
19.3.1 Vägtrafik
Molpe-Petalax planerade vindkraftspark är omgiven av vägar på alla sidor. Den
viktigaste och mest trafikerade av vägarna är Strandvägen (673), som går mellan
kusten och projektområdets västra och norra delar. Strandvägen löper från Vasa till
Närpes och trafikmängden under dygnet är cirka 1 690 fordon norr om projektområdet
och 1 300 fordon på vägavsnittet väster om projektområdet. Norrvägen (6780) och
Petalaxvägen (6780) löper öster om projektområdet på cirka 1,4 kilometers avstånd.
Trafikmängden på Norrvägen är cirka 1 170 fordon per dygn och på Petalaxvägen cirka
780 fordon per dygn. (Figur 19.1)
Mindre vägar som omger projektområdet är Västervägen och Korsbäckvägen (6781).
Vägarna är mindre och binder samman trafiknätet Petalaxvägen och Strandvägen. Den
dygnsmässiga trafikmängden på Västervägen är cirka 150 fordon, på Korsbäckvägen
sydost om projektområdet är trafikmängden cirka 90 fordon och på Råbackavägen
sydväst om området är den cirka 50 fordon per dygn. (Trafikverket, 2013a)
Den tunga trafiken i närheten av området går i huvudsak längs med Strandvägen och
mängden fordon per dygn är 84 norr om projektområdet och 70 väster om
projektområdet. Den tunga trafiken koncentreras generellt till Strandvägen och till
riksväg 8 som går på cirka 15 kilometers avstånd. På riksväg 8 är den dygnsmässiga
mängden tung trafik cirka 350.
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Figur 19.1. Projektets huvudsakliga transportleder och nuvarande trafikmängder.

19.3.2 Radar- och kommunikation
Enligt utlåtande av Digita Ab sker TV-mottagningen i huvudsak från Vasa sändarstation,
som ligger cirka 40 km nordost om Molpe-Petalax planerade vindkraftpark. Enligt
utlåtandet orsakar vindkraftsparken eventuellt störningar i tv-mottagningen med
antenn i området sydväst om vindkraftparken, d.v.s. i Korsbäck och längs med
Långbackvägen. På området finns cirka 140 invånare.
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Figur 19.2. Utdrag ur Digita Ab:s utlåtande över Molpe-Petalax MKB-program (största
mängden kraftverk 32 st). TV-antennmottagningen sker från Vasa, vilket betyder att
tv-sändningen kan störas sydväst och söder om projektområdet. På områdena finns
enligt Digitas uppskattning 140 invånare.

19.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
19.4.1 Vägtrafik
Vindkraftparkens konsekvenser för trafiken och trafiksäkerheten är mest betydande
under anläggningstiden och gäller närmaste anslutningar och allmänna vägar i
omgivningen. Under anläggningen kommer transporterna till projektområdet från
riksväg 8 via Petalaxvägen (6780), Korsbäckvägen (6781) och Råbackavägen (17448)
samt via Strandvägen. Specialtransporterna av vindkraftverkens konstruktioner
kommer endast att skötas via Strandvägen. Enligt de preliminära vägplanerna byggs
det två väganslutningar till projektområdet; en från nordväst om projektområdet och
en från sydväst om projektområdet. Det finns en befintlig skogsbilväg som löper från
Strandvägen i Gålören in mot projektområdet, men vägen har dock uteslutits från den
preliminära planeringen av vägnätet och anslutningspunkter eftersom det finns ett
grundvattenområde (Storören) under Strandvägen och den befintliga skogsbilvägen.
I anläggningsskedet sker transporterna inte samtidigt, eftersom servicevägarna måste
vara helt klara innan kraftverken byggs. Byggandet av kraftverkets fundament medför
cirka 85 transporter per gjutning, om betongen transporteras från en extern
betongstation. Om en betongstation upprättas på området och endast råmaterialet
transporteras till området, minskar transporterna något och grustransporterna kan
schemaläggas under en längre tid än om betongtransporterna sker kontinuerligt vid
gjutningen.
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Mängden dygnstrafik som genereras av vindkraftparkens anläggning varierar inte i
betydande mån mellan alternativen, utan skillnaden framkommer främst i hur länge
konsekvensen varar. I större projekt bildar anläggningen ökade trafikmängder i det
omgivande trafiknätet i en längre period. Trafikkonsekvenserna riktas mot riksväg 8
och till de regionala vägarna som finns i projektområdets omgivning. Både riksvägen
och de regionala vägarna har en tillräcklig kapacitet för att motta den ökade
trafikmängden. Bosättningen i Häggvik och Molpe byar kan störas av att den tunga
trafiken till området ökar vid anläggningen. Huvudanslutningarna vid vindkraftparken
kommer att vara skogsbilvägen nordväst om projektområdet och den nya vägen som
kommer att byggas från Råbackavägen in mot projektområdet. I projektområdet närhet
finns det inte broar som kunde utsättas för konsekvenser av vindkraftparkens
anläggning.
Tabell 19.1. Trafikmängder som anläggningen av de alternativa vindkraftparkerna
medför under anläggningstiden.

Förklaring

Alt 1

Alt 2

Alt 3

29

24

15

Antal tunga transporter

11 600

9 600

6 000

Antal specialtransporter

360

290

195

Antal kraftverk

Tabell 19.2. I tabellen presenteras den maximala trafik som orsakas i omgivningens
vägar under vindkraftparkens anläggning.

Väg

MDT
2011
Fordon
/ dygn

Strandvägen
(673)

1300 1690

Trafik som
Andel av
orsakas av
hela
projektet
trafiken %
Fordon / dygn

MDT 2011
Tung trafik
Fordon /
dygn

Tung trafik
som orsakas
av projektet
Fordon /
dygn

Andel av hela
tunga trafiken
%

40

48

60

3,5

70 - 84

1170

5

0,5

-

4

-

780

15

2

-

12

-

90

10

11

-

8

-

Västervägen
17509

150

5

3,3

-

4

-

Råbackvägen
17448

50

30

60

-

24

-

Norrvägen 6780
Petalaxvägen
6780
Korsbäcksvägen
6781

Projektet förutsätter inga långvariga ändringar i det allmänna vägnätet. I praktiken
sker det förändringar endast vid de platser där man ansluter vindkraftparken till
vägnätet, d.v.s. invid Strandvägen och Råbackavägen.
De största konsekvenserna för trafikens smidighet under anläggningen av
vindkraftsparken härrör från specialtransporterna till området, särskilt av
vindkraftverkens rotorblad, som levereras till platsen med specialtransporter. För varje
vindkraftverk behöver man cirka 12 specialtransporter till byggnadsplatsen. Vid
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monteringen av vindkraftverken behövs även lyftkran, vars storlek beror på typen av
vindkraftverk. För transport av lyftkranarna behövs sammanlagt ca 20 tunga
transporter.
Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och övergående konsekvens
för trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man bli tvungen att begränsa
trafiken vid anslutningen på grund av långa transporter, när transporten viker av från
anslutningen. Specialtransporterna är tillståndspliktiga. I tillståndet fastställs
transportleden och säkerhetsarrangemang som upprätthåller trafiksäkerheten längs
transportleden. I praktiken påverkar inte specialtransporterna trafiksäkerheten.
Den ökade trafikmängden under anläggningsskedet kan i någon mån försvaga
trafiksäkerheten för den lätta trafiken. Den procentuella ökningen av trafikmängderna
är störst vid Råbackvägen, där trafikmängden per dygn är relativt låg. Trafikökningen
består främst av tung trafik och den upplevda trafiksäkerheten bland fotgängare och
cyklister kan försvagas som följd av trafikens karaktär. Specialtransporterna, som tar
mer utrymme än vanlig trafik, är dessutom inte vanliga inslag i trafiken kring
projektområdet och därmed är bilister, fotgängare och cyklister inte vana med dessa.
När vindkraftsparken är i drift uppstår trafik endast på grund av servicearbeten, som i
genomsnitt orsakar några besök per år till varje kraftverk. Servicebesöken görs i
huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig, bedöms den
inte ha någon väsentlig betydelse för trafikens funktion och säkerhet, och inte heller
orsaka buller- eller dammkonsekvenser.
19.4.2 Radar- och kommunikation
Korsbäck ligger i gränsen av Vasa sändarstations synlighetsområde. Bosättningen längs
med Långbackvägen är likväl belägen i utkanterna av synlighetsområdena som
genereras av sändarstationerna Simpsiöberget i Lapua och Pyhävuori i Kristinestad. Det
är möjligt att kunna motta sändningen från sändarstationen i Kristinestad till både
Korsbäck och Långbacken. Eftersom antalet kraftverk är betydligt färre i alternativ 3 än
vad som beaktats i utlåtandet är det sannolikt att konsekvenserna blir lindrigare.
Förutom detta projekt finns det ett flertal olika projektörer i området Närpes,
Kristinestad och Isojoki, där tv-sändningen möjligen kan störas av vindkraftparkernas
anläggning och drift. En välmotiverad lösning skulle vara att alla projektörer
tillsammans skulle finansiera en tilläggssändarmast som kunde lösa alla innan
framlagda mottagningsproblem.
19.5 Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna av specialtransporterna kan lindras genom effektiv information i rätt
tid och i rätt kanaler till övrig trafik som använder transportleden. På så sätt får andra
som använder vägen information om specialtransporterna och om hur de påverkar
övrig trafik. Då kan övrig trafik antingen förbereda sig för förseningar och att trafiken
eventuellt står stilla eller välja en annan väg. Dessutom kan specialtransporterna
utföras när trafiken är lugn, för att minimera förseningarna för den övriga trafiken.
Gjutningen av kraftverkets fundament görs som en kontinuerlig gjutning, vilket innebär
en kontinuerlig ström av betongbilar under hela gjutningen. Om en betongstation
upprättas på området och betongen görs där, kan leveranserna av råmaterial till
betong schemaläggas så att trafiken på grund av betongarbetena minimeras.
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För den lätta trafikens del kan konsekvenserna av den upplevda förminskningen av
trafiksäkerheten lindras genom tillräcklig informering och skyltning samt genom att
planera tiderna då transporterna infaller väl.
För att kunna motta tv-sändningen från Kristinestad kräver det nya antenner med
högre master och antennförstärkare. Kostnaderna per hus är i det fallet några hundra
euro.
19.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
De största osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen av trafikkonsekvenserna gäller vilka
transportleder som ska användas och projektets tidsplan för anläggningen. Det är inte
känt varifrån vindkraftverkens komponenter samt bygg- och stenmaterialet ska tas,
och därför kan man inte tillförlitligt bedöma konsekvenserna för transportlederna.
Projektets tidsplan kan ändras när planeringen av projektet framskrider. För
trafikkonsekvenserna skulle det vara betydande om anläggningstiden blev längre än i
bedömningen. Detta skulle leda till att trafikkonsekvenserna under anläggningen skulle
pågå under längre tid. Å andra sidan skulle konsekvenserna under anläggningstiden
vara lindrigare än vad som här har bedömts, eftersom trafikmängderna per dygn skulle
vara mindre.
Osäkerhetsfaktorer som är möjliga i bedömningen av de konsekvenser som orsakas för
tv-sändningen per antenn baseras främst på att det är ett långt avstånd mellan det
område dit tv-sändningen förväntas försvagas till sändarstationerna i Pyhävuori och
Simpsiöberget. Avståndet kan dock redan i nuläget orsaka störningar i tv-sändningen.
20 LANDSKAP OCH KULTURARV
20.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av bygget av vindkraftverken förknippas i hög grad med de synliga
förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan medföra en estetisk
störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer
eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett stort
område. Vindkraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan
ett kraftverk och de befintliga landskapselementen. I skymningen och i mörkret syns
kraftverken på grund av deras flyghinderljus. Även elstationerna förändrar landskapet.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur
betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är
värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens
omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets
egenskaper, till exempel på den skuggeffekt som terrängen, växtligheten och
byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra hinder. Betraktade från en bestämd riktning kan de till
exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur synliga vindkraftverken
är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg och av konstruktionernas
storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel årstiden, har också betydelse. Den
kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena (Weckman
2006).
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20.2 Utgångsdata och metoder
Det är svårt att fatta beslut om gränsvärden: på vilket avstånd ska ändringarna i
vyerna beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras även av att vyerna
ändras med tiden och vid olika årstider. Följande frågeställningar har använts som
utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna av ett nytt
vindkraftverk och deras betydelse:




hur mycket förändrar vindkraftsparken områdets nuvarande karaktär?
hur mycket påverkar den nya vindkraftsparken landskapet i känsliga områden,
såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?
hur långt syns vindkraftverken?

Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden på riksoch landskapsnivå samt lokalt. Projektets landskapsmässiga konsekvenser utreds
genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp av en landskapsanalys. I
landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och landskapsområdena i
landskapsbilden,
landskapets
inriktning,
landskapsrummen,
knutpunkterna
i
landskapet, de kulturhistoriska miljöerna samt områden som har den känsligaste
landskapsbilden.
I analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga skador
på landskapet i projektområdet. Vid bedömningen kan primära och sekundära
bedömningszoner fastställas, vilka kan definieras exempelvis utifrån deras synlighet
eller miljövärden.
Det är svårt att göra numeriska bedömningar av estetiska och landskapsmässiga
egenskaper. Som underlag för bedömningsarbetet användes synlighetsanalysen (bilaga
3). Landskapskonsekvenserna åskådliggjordes även med visualiserande bilder från olika
riktningar.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bedöms av planeringschef,
landskapsarkitekt Riikka Geer och planerare, geograf FM Kristina Salomaa och geograf,
FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
20.3 Nuläge
20.3.1 Landskapsområden
Indelat i landskapsområden finns projektområdet i Österbotten. Mer noggrant i Södra
Österbottens kustregion (Miljöministeriet 2013a).
Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar med
odlingsområden som alterneras av karga moränåsar. Eftersom terrängen är relativt
jämn finns det gott om myrar i området och ganska få klippformationer. I närheten av
kusten är skogarna något frodigare med ställvis granskog och där vegetationen även i
övrigt är mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter karaktäriseras dessutom av
åkerslätter som är de mest vidsträckta i landet.
Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda än i resten av
landet. De flertaliga fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen i å- och
älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig bosättning. Bosättningen som
koncentreras till ådalarna bildar enhetliga bandformade byar. (Österbottens förbund
2011)
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Molpe-Petalax vindkraftspark består i huvudsak av skogbevuxen ekonomiskog med
relativt jämn topografi. Projektområdet omges av byar på både Korsnäs och Malax
kommuners sida. Projektområdets västligaste delar gränsar till Strandvägen som sedan
svänger och löper norr om området. Vyerna från Strandvägen i närheten av
projektområdet är i huvudsak småskaliga eftersom skog växer tätt på båda sidorna av
vägen. Sydväst, söder och sydost om projektområdet går mindre grusvägar från vilka
vyerna mot vindkraftsparken i huvudsak består av tät och ung ekonomiskog med
enstaka kalhyggen och mindre åkrar. Områdena på projektområdet och i dess närhet
består sålunda i huvudsak av små landskapsrum. Till motsats domineras landskapet i
öst och sydost till stor del av åkrar i Petalax. I åkerlandskapet är de öppna vyerna
större. De typiska inslagen i Korsnäs och Malax är för övrigt stora, öppna
odlingsområden som klyvs av en väg med bebyggelse längs med vägsträckningen.
20.3.2 Nationellt värdefulla landskapsområden
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade och de
mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen på områdena
planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte skadas.
De närmaste delarna av det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax–Åminne
(MAO100109) är beläget strax vid 12 kilometer från närmaste kraftverk mot nordost.
Det här landskapsområdet representerar de typiska kulturlandskapen i Södra
Österbotten. Odlingslandskapet är i huvuddrag likadant som på Södra Österbottens
odlingsslätter. I området finns dessutom representativa bygrupper samt en traditionell
fiskehamn. (Miljöministeriet 2013b)
Solf-Söderfjärden (MAO100110) i Solf i Korsholm är belägen som närmast på cirka 17
kilometer nordost från projektområdet. Solf-Söderfjärden är en meteoritkrater som i
dag utgör ett stort, runt åkerfält. Kring kratern finns gammal bebyggelse som är typisk
för Södra Österbottens kustregion. (Miljöministeriet 2013b)
Gamla Vasa (MAO100114) är belägen på cirka 28 kilometer och Kyrå älvdal
(MAO100101) på cirka 35 kilometers avstånd nordost från projektområdet.
(Miljöministeriet 2013b)
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Figur 20.1. Åkerlandskap i närheten av den planerade vindkraftsparken.

20.3.3 Område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården
Områden som är nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården
och som är belägna inom 12 km från projektområdet är Petalax by, Molpe by,
Övermark-Åminne, Korsnäs kommuncentrum och Harrström by.
20.3.4 Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller
landskapsvården
Områden som är nationellt värdefulla för landskapet eller regionen med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården och är belägna inom 12 kilometer från
projektområdet är Råbacken, delar av Korsbäck by, ett område vid Vägviksfjärden,
Lolax, Mamrelund, Bockören, Öjna och Svettgrund. Dess objekt är alla relativt små till
sin omfattning.
20.3.5 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Molpe fiskehamn är belägen cirka 3,3 kilometer nordväst om de närmaste planerade
kraftverken (Alt 1 & 2). Molpe fiskeby bildar en levande och mångsidig helhet längs
med gamla landsvägen och bygatorna som viker från den. Fiskehamnen i Molpe by har
varit den bästa hamnplatsen i Korsnäs och ett av de största hamnområdena längs den
österbottniska kusten med tanke på sjöfart och fiske. Båt- och nothusen av olika åldrar
ligger utspridda i en lång rad längs Finnhamnsvikens och Finnhamnens stränder.
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Figur 20.2. Molpe fiskehamn, Korsnäs. Molpe fiskehamns strand och skjul. Bild:
MV/RHO Tuija Mikkonen 2007

Korsnäs kyrka och prästgård är belägen 6,8 kilometer sydväst från de närmaste
planerade kraftverken (Alt 1). Förutom Korsnäs gamla trädkyrka hör det gamla
sockenmagasinet och kyrkoherdens prästgård från 1831 till kyrkonejden. Prästgården
fungerar nuförtiden som ett prästgårdsmuseum och på gården står en gammal
drängstuga, ett loft, en bastu och en väderkvarn.
Fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård är av sina närmaste delar belägna på cirka 11,5
kilometers avstånd nordväst om de närmaste kraftverken (Alt 1). Ögruppen består av
fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård och är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen
är ett utmärkt exempel på hur områdets sjöfart, administration och fyrteknik har
utvecklats.
Harrström fiskehamn och by finns belägen cirka 12 kilometer sydväst om de närmaste
planerade kraftverken (Alt 1 & 2). Harrström fiskehamn och by ger en bra bild av en
österbottnisk kustbys näringshistoria. Naturhamnen i Harrström by är belägen på båda
sidorna om den smala havsviken som skjuter ut mot söder.
Malax kyrka och prästgård, Bruksherrgårdarna i Österbotten, Bränno by, samt Åminne
fiskehamn ingår i det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax–Åminne.
Avståndet från de närmaste planerade kraftverken (Alt 1) till objekten är cirka 12,6 –
14 kilometer. I Malax kyrkas omedelbara närhet finns ett gammalt sockenmagasin som
byggts av stockar. Andra betydande byggnader i området är Malax prästgård från 1868
samt Åminneborgs ståtliga huvudbyggnad. Byggnaden är från början av 1790-talet. I
Bränno by finns exempel på traditionellt tätbebyggd bystruktur typisk för den
österbottniska kusten. I Åminne finns dessutom ett stort bestånd av gamla byggnader
och en idyllisk hamn med långt över hundra båthus.
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20.3.6 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Det närmaste objektet, Petalax kyrkonejd är beläget intill projektområdet mot öst.
Avståndet från närmaste planerade kraftverk (Alt 1) är 0,6 kilometer. Till landskapet
hör en trädkyrka som byggts år 1805, en gammal prästgård från 1868 samt ett
sockenmagasin som byggts av stockar. Kyrkan omges av en gammal gravgård som
gränsar till en stenmur.
Molpe fiskarby är belägen som närmast 1,6 kilometer från det närmaste planerade
kraftverket (Alt 1). Objektet har beskrivits i samband med RKY 2009-objektet Molpe
fiskehamn.
Korsnäs kyrkonejd är belägen som närmast 6 kilometer sydväst det närmaste
planerade kraftverket (Alt 1). Objektet har beskrivits i samband med RKY 2009objektet Korsnäs kyrka och prästgård (RKY 2009).
Harrström fiskehamn och by finns belägen cirka 11 kilometer sydväst om det närmaste
planerade kraftverket (Alt 1 & 2). Objektet har beskrivits i samband med RKY 2009objektet Harrström fiskehamn och by.
De närmaste delarna av Kulturlandskapet vid Malax å är belägna 11 kilometer nordost
från de närmaste planerade kraftverken (Alt 1). Ett stort byggnadsbestånd som är
kulturhistoriskt värdefullt har bevarats i området.
Texterna i avsnittet om de kulturhistoriskt betydande miljöerna bygger på
miljöministeriets och museiverkets publikation Rakennettu kulttuuriympäristö (1993)
och på museiverkets webbplats (2009) om byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Figur 20.3. Petalax kyrka och klocktorn är en del av RKY 1993-objektet Petalax
kyrkonejd. (Foto: Museiverket, Marja Knapas)
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Tabell 20.1. Byggda kulturmiljöer på 25 kilometers avstånd från projektet.

Nr

RKY Namn

RKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1686
1334
2044
1650
4807
1651
2043
5110
1682
2222
2046
4736
1680
1688
4579
1701
2040
1683
1691
2041
1368
2056

1993
1993
2009
1993
2009
1993
2009
2009
1993
2009
2009
2009
2009
1993
2009
1993
2009
1993
1993
2009
1993
2009

Petalax kyrkonejd
Molpe fiskarby
Molpe fiskehamn
Korsnäs kyrkonejd
Korsnäs kyrka och prästgård
Harrström fiskehamn och by
Harrström fiskehamn och by
Fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård
Kulturlandskapet vid Malax å
Malax kyrka och prästgård
Bränno by
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Åminne fiskehamn
Öbebyggelsen på Bergö
Bergö hamnar och skärgårdsby
Kulturlandskapet vid Närpes å
Adolf Fredriks postväg
Pörtom kyrka med omgivning
Sulvan kirkonseutu
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Sarvijoen kylä
Sarvijoen Riskun talo
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Avstånd från
närmaste kraftverk
(Alt 1 / Alt 3)
0,6/1,8 km
1,6/1,8 km
3,5 km
6/6,4 km
7 km
11/12,5 km
12,6/13 km
11,5 km
11/12 km
13,5/14,8 km
12,5/13,7 km
13,5/14,7 km
14/14,3 km
13,5/13,9 km
14/14,5 km
16,5/18 km
17,5/19 km
16,5/18 km
16,5/17,8 km
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Figur 20.4. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009 & 1993) i närheten av
projektet. På kartan layout enligt alternativ 1.

20.3.7 UNESCO världsarvsobjekt
Gränsen för Kvarkens skärgård, som hör till UNESCO:s världsarvsobjekt, finns på cirka
5,5 kilometers avstånd från kraftverken i alternativ 1. Kvarkens skärgård upptogs i juli
2006 som det första naturobjektet i Finland på UNESCO:s världsarvslista.
Kvarkens skärgård och Höga kusten i Sverige bildar ett gemensamt världsarvsobjekt
för två stater. Den låglänta moränskärgården i Finland och de branta klippstränderna i
Sverige ger tillsammans en komplett bild av landhöjningsfenomenet, som orsakats av
den för 10 000 år sedan avslutade istiden och av dess inverkan på naturen och
kulturen. Landhöjningen pågår fortfarande (cirka 8 millimeter per år) och därför är
området ett unikt exempel på ett landskap som är i konstant förändring. Den
sammanlagda landytan av Kvarkens skärgård ökar årligen med cirka 100 ha. De
viktigaste geologiska formationerna i området är De Geer- och Rogen-moränerna, som
förekommer vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning.
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20.4 Vindkraftparkens konsekvenser

Figur 20.5. Synlighetsanalys enligt alternativ 1. På kartan har med svarta buffers
betecknats avstånden 5 km och 12 km från de yttersta kraftverken.

20.4.1 Vindkraftparkens konsekvenser på det omedelbara konsekvensområdet: avståndet från
vindkraftverken cirka 0-200 meter
Projektområdet förändras i alla alternativen till ett energiproduktionsområde.
Vindkraftparkens
konstruktioner;
fundamenten,
kraftverken
och
de
nya
vägförbindelserna, utgör en tydlig förändring av det omedelbara området på
projektområdet och intill det. Anläggningen av vindkraftverken kräver att trädbeståndet
röjs på delar av projektområdet. Den teknik som används för montering av rotorn kan
kräva att trädbeståndet röjs på ett område som är nästan lika stort som rotorytan.
Efter byggskedet återställs landskapet på byggområdet kring kraftverket.
Elöverföringen inom vindkraftparken läggs ner i jorden intill servicevägarna och en
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elstation byggs på området. Till övriga delar bevaras områdena mellan kraftverken i sitt
nuvarande tillstånd.
De människor som rör sig eller är bosatta i närheten av vindkraftverken kommer att
uppleva
förändringar
som
orsakas
av
vindkraftsparkens
konstruktioner
i
landskapsbilden, speciellt på de områden där landskapet är öppet mellan åskådaren och
kraftverken. På projektområdet är dessa områden främst de trädlösa mossarna,
Långträskmossen och Dermossen. I det direkta konsekvensområdet upplever
människan vindkraftverkens förekomst i landskapsbilden mycket kraftigt, eftersom
kraftverken är belägna mycket nära åskådaren. Dessutom inverkar skuggningarna som
uppstår av de roterande rotorbladen vid klart väder även på landskapsbilden.
Konsekvenserna för landskapet i det omedelbara konsekvensområdet är lokala och
varar för hela den tid då vindkraftparken är i drift. Området är huvudsakligen i
ekonomiskogsanvändning, så avverkningar och övriga skogsbruksåtgärder är vanliga
på området. Till stora delar är konsekvenserna dock reversibla, eftersom landskapet
återställs när vindkraftparkens drift upphör. Fundamenten och jordkablarna grävs dock
inte upp efter nedläggningen, utan lämnas kvar i marken.
20.4.2 Vindkraftparkens konsekvenser på närområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 0-5 km
På närområdet finns stora delar av Petalax by, Molpe by samt de mindre byarna
Långbacken, Råbacken, Korsbäck och Häggvik. Den fasta bosättningen är i huvudsak
belägen på dessa områden, medan fritidsbosättningen i närområdet huvudsakligen
finns vid kusten som löper norr och väster om projektområdet. Fritidsbosättningen på
Rankelön och Djupörarna är även delvis inom närområdet.
Petalax bys karaktäristiska drag är typiskt österbottniskt, med en lång ådal som omges
av åkerområden. De vida åkerområdena innebär även klara insiktsvinklar mot
vindkraftparken från Petalax by. Vindkraftverken är synliga till delar av Norrvägen och
Västervägen samt till Petalaxvägen, som är huvudgatan som löper genom byn. För att
illustrera kraftverkens synlighet till dessa områden har det uppgjorts fyra fotomontage
från olika ställen längs med Petalax by. Från de norra delarna av byn, från Norrvägen
172 har man uppgjort fotomontage nr 1. Avståndet till närmaste kraftverk är 2,5 km i
alternativ 1, 2,6 km i alternativ 2 och 3,6 i alternativ 3. De främre kraftverken i
alternativ 1 och 2 är synliga till stora delar, eftersom det inte finns nämnvärt med
omkringliggande växtlighet som skulle erbjuda en skymmande effekt framför
kraftverken. Det öppna landskapet förändras kraftigt. I alternativ 3 växer avståndet till
närmaste kraftverken med en kilometer och även om ett par kraftverk fortfarande är
synliga till nästan hela sin höjd så är de inte längre lika dominerande i landskapet.
Fotomontage 2 har uppgjorts från Västervägen 100. Vid området finns det några hus
som i alternativ 1 är belägna inom det närmaste kraftverkets dominansområde.
Dominansområdet motsvaras av kraftverkets tornhöjd x 10, vilket i detta fall betyder
1,4 km. Inom detta område dominerar kraftverken landskapet. I alternativ 1 dominerar
speciellt kraftverken nr. 29 och 26 landskapet, medan de övriga kraftverken förblir
mindre dominerande och är belägna längre i bakgrunden. I alternativ 2 är kraftverken
inte lika dominerande i landskapet, förutom kraftverk 24 som i fotomontaget dock
förblir bakom träd. I alternativ 3 är avståndet till kraftverken som närmast 2,6 km. I
detta alternativ är de kraftverk som utgör de största landskapskonsekvenserna för
platsen borttagna och kraftverken syns som mest till hälften, de flesta endast till
rotorerna. För bosättningen längre norrut med Västervägen är kraftverken enligt
synlighetsanalysen inte synliga p.g.a. den omgivande växtligheten.
Fotomontage 3 är även uppgjort från Västervägen, lite längre söderut ifrån. Även om
det närmaste kraftverket (29) i alternativ 1 är beläget på ett avstånd av 1,6 km, är
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kraftverken huvudsakligen synliga till rotorerna, medan tornet långt förblir bakom
befintlig skog och växtlighet. I alternativ 2 är kraftverken belägna på ett avstånd av 2
km och dominerar inte landskapet kraftigt. Av kraftverken är det endast nr. 24 som
syns till cirka hälften av tornet. I alternativ 3 är kraftverken i huvudsak skymda bakom
befintlig växtlighet på ett avstånd av ca 3 km och konsekvenserna är lindriga.
Fotomontage 4 är uppgjort söder om Petalax by, från Petalax Långtået 140. Från
vypunkten öppnas ett öppet åkerlandskap, där kraftverken kommer att vara synliga till
stora delar och vindkraftparken i hela sin bredd. Avståndet till närmaste kraftverk är ca
3 km i alternativ 1 och 2 och nästan 4 km i alternativ 3. Det befintliga landskapet
korsas av en ellinje och kraftverken är belägna bakom denna.
Helhetsmässigt närmar sig landskapskonsekvenserna i alternativen 1 och 2 för Petalax
by ställvis betydande för bosättningen och de som rör sig på vägarna. I alternativ 3 är
landskapskonsekvenserna för Petalax by huvudsakligen måttliga. I bycentrum hindrar
dock de befintliga byggnaderna och träden på gårdsplanerna och längs med vägarna
den raka insikten mot vindkraftparken. I de områden där landskapskonsekvenserna av
alternativen 1 och 2 närmar sig betydande är det möjligt att lindra konsekvenserna
genom att ta bort eller omplacera kraftverken. I alternativ 1 är det fråga främst om
kraftverken 29 och 26 och i alternativ 2 om kraftverk nr. 24.
Till bosättningen i Långbacken är kraftverken huvudsakligen inte synliga. Till en mindre
andel av Långbackvägen är några kraftverk synliga. I alternativ 1 framträder kraftverk
nr 11 kraftigast, medan de andra kraftverken samt kraftverken i alternativ 2 förblir
mindre dominerande i landskapet. I alternativ 3 är färre än en handfull kraftverk
synliga, som mest kraftverk nr. 6 och detta endast till rotorn (fotomontage 5). Från
Råbacken är kraftverken inte heller synliga förutom till mycket små andelar, eftersom
kraftverken är belägna bakom skogen i alla alternativen (fotomontage 6). Från Häggvik
och Granskog byar är kraftverken även långt belägna bakom skog och endast delar av
rotorerna är synliga. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken delvis synliga till
Korsbäck by, men avståndet och det befintliga skogsbeståndet minskar kraftverkens
dominans i betydande mån.
Från bosättningen i Molpe by är insikten mot vindkraftparken huvudsakligen förhindrad
av skogsområden. Enligt synlighetsanalysen är flest kraftverk synliga till de norra
delarna av Molpe, men p.g.a. skog och byggnader är kraftverken troligen synliga till
högst små delar. Terrängen blir även lågläntare då man rör sig mot kusten, vilket
innebär att skogens skymmande inverkan ökar. Till kusten och havet utanför Molpes
kust är kraftverken synliga till Västerfjärden, Finnhamnsfjärden och Norrfjärden. Enligt
synlighetsanalysen är kraftverken synliga till fritidsbosättningen på den sydvästra delen
av Rankelön. Eftersom kraftverken är synliga till havsområden, kan dock indirekta
landskapskonsekvenser riktas mot de fritidsboende som aktivt rör sig på havet utanför
vindkraftparken.
Helhetsmässigt är landskapskonsekvenserna för bosättningen och de som rör sig på
vägarna i närheten av projektområdet måttliga, eftersom konsekvensernas grad växlar
mellan nästan betydande i alternativen 1 och 2 i Petalax och måttliga eller små i
alternativ 3 och de övriga byarna i närheten av området.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Utav de bygga kulturmiljöerna av riksintresse är Molpe fiskehamn belägen inom
närområdet. Fiskehamnen finns nordväst om Molpe by, längs med kusten av
Finnhamnsfjärden. Enligt synlighetsanalysen är under tio kraftverk synliga till de östra
delarna av objektet. Konsekvenserna som riktas mot objektet framkommer
huvudsakligen då man tittar mot objektet från havet, vilket är den enda synvinkeln då
fiskehamnen och kraftverken kan falla in i samma landskap. Skog och växtlighet
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medför dock att kraftverken inte är synliga till betydande delar, utan man kan troligen
endast skymta rotorblad ovan skogskanten. Konsekvenserna för objektet bedöms förbli
små, ställvis närmar de måttliga.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse som finns inom närområdet är Petalax
kyrkonejd och Molpe fiskarby.
RKY-objektet Petalax kyrkonejd överlappar hela Petalax by, medan korskyrkan och
kockstapeln, den gamla gravgården och prästgården finns i Petalax kommuncentrum,
öster om Petalaxvägen. Kyrkan och gravgården omges av trädbestånd i den mån att
det inte finns klara insynsvinklar till vindkraftparken. Kyrkan har ett torn, från vilket
kraftverken troligen kommer att synas väl. Kyrkogården omges av växtlighet, som
under sommarperioden medför att kraftverken inte kommer att medföra mer än små
konsekvenser för utsikten från kyrkogården. Vintertid är konsekvenserna högst
måttliga för kyrkan, eftersom de omgivande trädens lövverk inte mildrar
konsekvenserna. Kraftverken är synliga till stora delar av Petalax by, som även är del
av objektet. Kraftverken kommer att inverka på landskapet då man betraktar hela byn,
men kraftverken och kyrkan kommer inte att förekomma i samma landskap. Träkyrkan
är belägen på ett ställe där den inte utgör ett betydande element i landskapet, utan
från de flesta platser i byn är endast de högsta delarna av kyrkan synlig. Det är därmed
inte troligt att vindkraftverken utgör konkurrerande objekt i landskapet som skulle
försvaga kyrkans roll som landsmärke. Eftersom landskapskonsekvenserna för
bosättningen och de som rör sig på vägarna är nästan betydande i alternativ 1 samt
måttliga i alternativ 3 och konsekvenserna för själva kyrkan är högst måttliga, är
konsekvenserna för RKY 1993-objektet som helhet minst måttliga i alternativen 1 och 2
och måttliga i alternativ 3. I Österbottens etapplandskapsplan 2 har man som minst
beaktat ett avstånd på nästan 600 m till kulturobjektet Petalax kyrkonejd, vilket
uppfylls även för kraftverket 29 i alternativ 1 även om kraftverket är beläget utanför
tv-1 området i etapplanen. I alternativ 2 är avståndet mellan kraftverk 24 och objektet
900 m och i alternativ 3 knappa två kilometer.
Till Molpe fiskeby hör förutom fiskehamnen även den miljö som uppstår av samverkan
mellan den gamla landsvägen (Strandvägen) och de mindre stråken som avgrenar sig
från den. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till Strandvägen och även
endast synliga till små delar från övriga delar av byn. Därmed är konsekvenserna för
RKY-objektet Molpe fiskeby små.
Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på nationell
eller regionnivå
Områden som i Österbottens landskapsplan har betecknats som områden som är
nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården är Petalax och
Molpe byar. Objektens avgränsning motsvarar RKY 1993-objekten som beskrivits ovan.
Områden som i landskapsplanen har betecknats som värdefulla på regionnivå med
tanke på kulturmiljön eller landskapsvården är Råbacken, delar av Korsbäck by och ett
område vid Vägviksfjärden. Precis på ett avstånd av fem kilometer finns områdena
Lolax, Bockören och Mamrelund. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga
endast till objektet Råbacken. Konsekvenserna är små för Råbacken och för resten av
objekten uppstår det inte konsekvenser.
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20.4.3 Vindkraftparkens konsekvenser på mellanområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 512 km
Mellanområdet sträcker sig från 5-12 km utanför vindkraftverken. Zonen inkluderar
Halsön, Bredskäret och Trutören utanför Molpes kust, huvudsakligen skogsområden i
Malax kommuns samt Korsnäs kommuncentrum, Taklax och Bjurbäck byar.
Vindkraftparken är huvudsakligen synlig till havsområdena, eftersom de bildar stora
öppna områden på samma sätt som åkerområdena. Det bildas sällan en klar
insynsvinkel till vindkraftparken från fritidsbosättningen på öarna utanför kusten,
eftersom de större öarna är beskogade har därmed en avskärmande effekt.
Områden i mellanområdet dit kraftverken har modellerats vara synliga och där det
finns fast bosättning är de södra delarna av Petalax by och Korsnäs kommuncentrum.
Till bosättningen i södra Petalax är kraftverken synliga på avstånd som varierar mellan
sex och åtta kilometer till närmaste kraftverken. Längs med Nybyvägen finns det
växtlighet nära inpå vägdragningen samt kring gårdsplanerna, vilket betyder att
vindkraftverken troligen inte kommer att vara synliga till bosättningen i området. Från
Petalaxvägen öppnas en del mer vida vyer mot vindkraftparken. Vid dessa platser
inverkar dock avståndet mildrande på konsekvensens styrka och det är svårare att
urskilja kraftverken mot bakgrunden.
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga till de västra delarna av Korsnäs
kommuncentrum.
Kyrkobyvägen
löper
parallellt
med
Strandvägen
genom
kommuncentrum. Synvinklar in mot vindkraftparken från de västra sidorna av
kommuncentrum och från Kyrkobyvägen uppstår huvudsakligen inte p.g.a. de
småskaliga landskapsrummen som uppstår kring vägen. Ifall kraftverk är synliga är de
det endast till toppar av kraftverken och det bildas inga breda öppna vyer med tiotals
kraftverk i samma landskap. Avståndet till kommuncentrum är även närmare åtta
kilometer.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Det närmaste objektet som tillhör byggda kulturmiljöer av riksintresse är Korsnäs kyrka
och prästgård, beläget som närmast på ca 7 kilometer från närmaste vindkraftverk.
Fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård är som närmast belägna på ett avstånd av ca
11,5 km.
Enligt synlighetsanalysen är vindkraftverken inte synliga till Korsnäs kyrka och
prästgård. Objektet bildar även en mycket inramad helhet som består av kyrkan och
prästgårdens gårdsplan, där byggnaderna skymmer utsikten mot vindkraftparken.
Molpe-Petalax vindkraftpark är enligt synlighetsanalysen synlig till objektet fyr- och
lotsöarna i Kvarkens skärgård. Konsekvenserna för objektet bedöms dock förbli högst
måttliga, eftersom avståndet redan är så långt att kraftverken relativt bra smälter in i
sin bakgrund. På ett motsvarande avstånd påverkar även vädret kraftverkens
synlighet, vid klart och soligt väder är det enklare att urskilja kraftverken i horisonten
än vid lite dimmigt eller mulet väder.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Korsnäs kyrkonejd omfattar hela Korsnäs kommuncentrum. Enligt synlighetsanalysen
är kraftverken synliga till de västra delarna av objektet. P.g.a. trädbeståndet på
gårdarna och längs med vägen samt byggnaderna i centrum bildas det inte kraftiga
landskapskonsekvenser av att vindkraftverken ställvis kan vara synliga från objektet.
Konsekvenserna bedöms vara högst måttliga.
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Harrström fiskehamn och by finns på ett avstånd av 11,7 km från närmaste kraftverk
på Molpe-Petalax. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga till objektet och
därmed bildas inga konsekvenser.
Kulturlandskapet vid Malax å är stort och sträcker sig från Åminne invid kusten längs
med ån till Långåminne i sydost. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken synliga
endast till små delar i de östra delarna av objektet. Endast en liten del av RKY 1993objektet finns på ett avstånd av ca 12 km, medan största delen av objektet finns på ett
avstånd av 14 km. På grund av avståndet och de små andelarna till vilka kraftverken är
synliga förblir konsekvenserna små.
Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskapseller regionnivå
Områden som i Österbottens landskapsplan har betecknats som områden som är
nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården är ÖvermarkÅminne, Korsnäs kommuncentrum och Harrström by. Objektens motsvarar RKY 1993objekten och de konsekvenser som beskrivits ovan.
Områden som i landskapsplanen har betecknats som värdefulla på regionnivå med
tanke på kulturmiljön eller landskapsvården är Öjna och Svettgrund. Svettgrund
motsvarar RKY 2009-objektet fyr- och lotsöarna i Kvarkens skärgård och
konsekvenserna är högst måttliga. Till Öjna är kraftverken inte synliga enligt
synlighetsanalysen och därmed uppkommer inga konsekvenser.
UNESCO-världsarvsobjekt
UNESCO-objektet Kvarkens skärgård överlappar havsområden och öar nordväst om
Molpe-Petalax vindkraftpark. Eftersom vindkraftparken inte är belägen inom objektet
utan på ett avstånd av som minst 5,5 km inverkar anläggningen av vindkraftparken
inte på världsarvsobjektets status. Vindkraftparken kommer dock att vara synlig till
delar av objektet, eftersom vindkraftparken kommer att vara synligt till de öppna
havsområdena. Vindkraftparken kan ha mindre konsekvenser för den stämning som
råder då man rör sig inom objektet, eftersom landskapet mot kusten kommer att få ett
tekniskt inslag av de snurrande kraftverken. Hela objektet är mycket stort, ca 200 000
ha, vilket betyder att det område från vilket man kan se Molpe-Petalax vindkraftpark
endast är en marginell del av objektet.
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Figur 20.6. UNESCO-objektet Kvarkens skärgård är belägen nordväst om den planerade
vindkraftparken. Kraftverken kommer att vara synliga till de öppna havsområdena. På
kartan layout enligt alternativ 1.

20.4.4 Vindkraftparkens konsekvenser på fjärrområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 12-25
km
På fjärrområdet är vindkraftparken huvudskaligen synlig till havsområdena samt till de
södra delarna av Hinjärv träsk. I de övriga områdena skymmer skogen kraftverkens
synlighet. Avståndet är så långt att kraftverken inte längre dominerar landskapsbilden,
utan smälter in i bakgrunden. Konsekvenserna är således mycket små.
Nationellt värdefulla landskapsområden
De närmaste delarna av det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax–Åminne
(MAO100109) är beläget strax vid 12 kilometer från närmaste kraftverk mot nordost.
Som längst är avståndet mellan kraftverk och landskapsområde 21 km. Enligt
synlighetsanalysen är kraftverken synliga till två mindre delar av objektet. På grund av
det långa avståndet och den begränsade synligheten är konsekvenserna små för
objektet.
Det andra nationellt värdefulla landskapsområdet som finns inom 25 km från närmaste
kraftverk är Solf-Söderfjärden (MAO100110). Enligt synlighetsanalysen är kraftverken
inte synliga till objektet.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Objekt namn
Harrström by
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Malax kyrka och prästgård
Bränno by
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Åminne fiskehamn
Bergö hamnar och skärgårdsby
Adolf Fredriks postväg
Söderfjärdens odlings- och
bylandskap

13,5 km
12,5 km
13,5 km
14 km
14 km
17,5 km

Inte synligt, inga konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.
Delvis synligt, små konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.

16,5 km

Inte synligt, inga konsekvenser.

Sarvijoen Riskun talo

21,5 km

Inte synligt, inga konsekvenser.

Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Objekt namn
Öbebyggelsen på Bergö
Kulturlandskapet vid Närpes å
Sulvan kirkonseutu
Sarvijoen kylä

Avstånd
13,5 km
16,5 km
16,5 km
20,5 km

Konsekvens
Delvis synligt, små konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.
Inte synligt, inga konsekvenser.

20.4.5 Vindkraftparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet: avståndet
från vindkraftverken cirka 25-35 km
De nationellt viktiga landskapsområdena Gamla Vasa (MAO100114) och Kyrö älvdal
(MAO100101) finns i det teoretiskt maximala synlighetsområdet. Kraftverken är inte
synliga till objekten.
Projektet medför inga konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet.
Avståndet så långt att inga särskilda negativa konsekvenser kan uppstå ens vid klart
väder.
20.4.6 Konsekvenser av flyghinderljusen
Flyghinderljusen placeras på toppen av tornet och ska synas i varje riktning. Från
marknivå kan ljusen observeras inom de områden där den högsta punkten på
vindkraftverkets torn syns, i huvudsak nattetid. Därför kan synlighetsområdet bedömas
vara nästan lika stort som för vindkraftverken. Konsekvenserna av flyghinderljusen är
mest betydande under nätter med låga moln, då ljuset reflekteras från molnen ner mot
marken. Konsekvenserna riktar sig i huvudsak mot landskapet, och de lokala invånarna
kan uppleva ljusen som störande, i synnerhet när driften av vindkraftsparken inleds.
Vid dimmigt eller disigt väder är konsekvenserna betydligt mindre, eftersom ljusen syns
dåligt.
Yttersta kraftverken kommer att förses med klart blinkande flyghinderljus på dagen och
ett rött konstant ljus på natten. Flyghinderljuset på dagen kommer inte att påverka
landskapskonsekvenserna i någon betydande grad eftersom de kommer knappt att vara
synliga. På natten är konsekvenserna små, eftersom det konstanta röda ljuset inte ger
upphov till blinkningseffekter.
20.5 Lindring av konsekvenserna
De visuella konsekvenserna av vindkraftverken kan i viss mån lindras genom att välja
en gråaktig vit färg på kraftverken. På så sätt utgör inte kraftverken en mycket tydlig
kontrast mot himlen.

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
11.12.2014

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

174 (263)

Den störning som flyghinderljusen orsakar kan eventuellt lindras genom att använda
flyghinderljus som kan släckas. I så fall skulle en radar, som slår på varningsljusen
bara när ett flygplan eller en helikopter upptäcks, placeras i vindkraftverken. Övriga
tider är flyghinderljusen släckta. Trafiksäkerhetsverket Trafi fattar beslut om lösningar
för flyghinderljusen.
20.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I bedömningen av landskapskonsekvenserna kan man inte exakt beakta effekterna av
skogsvårdsåtgärder samt de döljande effekterna som konstruktioner eller gårdsträd har
på vindkraftparkens synlighet. Således kan synlighetsanalysen anses ge en tämligen
riktgivande bild av vindkraftverkens synlighet i omgivningen.
Med hjälp av fotomontage kan man åskådliggöra den framtida situationen ganska
exakt. Fotomontaget motsvarar dock inte den vy och den skärpa som människoögat
kan uppfatta. På fotografier skingras bakgrundslandskapet och blir vanligen dunklare
än om man tittar med ögat. På fotomontage är det också möjligt att avsiktligt eller
oavsiktligt manipulera betraktaren något, beroende på hur oskarpt eller alternativt med
hur stark färg vindkraftverket presenteras.
21 FORNLÄMNINGAR
21.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningarna är särskilt kopplade till
anläggningsskedet och till de fysiska förändringar som detta skede eventuellt orsakar i
fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter i situationer där en
fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Betydelsen av
denna konsekvens beror bland annat på sannolikheten för att konsekvensen
förverkligas och på objektets betydelse.
Fornlämningar är fasta eller lösa fornföremål som härrör från mänsklig verksamhet. Alla
fasta fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen (295/1963) och de får inte
rubbas utan Museiverkets tillstånd. Det är förbjudet att gräva ut, överhölja, ändra,
skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast fornlämning utan det tillstånd som
avses i lagen om fornlämningar. Fasta fornlämningar är bland annat jord- och
stenhögar, rösen, stenringar och andra stenläggningar och stensättningar, gravar och
gravfält, klippmålningar och hällristningar.
21.2 Utgångsdata och metoder
I syfte att bedöma konsekvenserna för fornlämningsobjekt har fornlämningsobjekt på
projektområdet eller i dess närhet kartlagts med stöd av skriftliga källor. De kända
objekten har beaktats redan vid planeringen av vindkraftsparken.
Vid bedömningen av konsekvenserna utreds kraftverkens placering i förhållande till
fornlämningar och kulturhistoriskt betydande objekt och diskuteras möjligheterna att
förhindra eller lindra eventuella negativa konsekvenser.
På projektområdet utfördes en inventering av fornlämningar under hösten 2013. Målet
med arbetet var att utreda tidigare okända fasta fornlämningar. Utredningen av de
fasta fornlämningarna grundar sig på Museiverkets register över fornlämningar och den
består av en förberedande granskning och undersökning av tidigare uppgifter från
området och närområdet, en terrängundersökning och en rapport.
I det förberedande skedet användes en analys av forntida stränder och materialet och
litteraturen i Museiverkets arkiv. För att lokalisera historiska objekt använde man sig av
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historiska kartor, främst storskifteskartor från 1750-talet och litteratur. Topografin i
området varierar mellan 5-20 m.ö.h., medan området huvudsakligen är 10-15 m.ö.h.
Terrängen är svagt sluttande och det finns mycket myrmarker i området. Vid
Dermossen har det tidigare funnits en sjö. Marken består i huvudsak av olika grov
morän, i huvudsak fin morän. I de norra delarna av projektområdet finns ett vidare
stenigt och bergigt område.
Förhistoriska objekt söktes på projektområdet främst på basen av terrängformer. De
historiska objekten strävade man till att observera på basen av kartmaterial, den
generella topografin samt på basen av växtligheten. På projektområdet fanns det några
mer backiga områden som granskades närmare. Kalhyggen, ogenomträngliga
trädbestånd och jämna mossområden lämnades i huvudsak utanför inventeringen.
Jordlager granskades genom att borra samt genom stickgrävningar med spade, främst
då man upptäckte potentiella formationer eller stenläggningar. Markens stenighet
utgjorde ställvis problem för traditionell grävning med spade. Vid lokaliseringen av
objekt användes EGNOS-kompatibel GPS Garmin GPSmap 62s och programmet
Quantum GIS 1.8.0.
Det var möjligt att på området upptäcka olika objekt från järntiden som härrör till
näringar i anknytning till havet, det finns två kända fångstläger med tomtningar i
närheten av projektområdet. I de västra delarna av området fanns det historisk
bosättning under 1600- och 1700-talen och bosättningen i Molpe och Petalax har
uppkommit redan på medeltiden. Därmed var det möjligt att det på området kunde
upptäckas historiska objekt i anknytning till näringsidkande. På området har det funnits
sjöar som har sänkts och det har funnits en stark fäbodskultur i området. Ännu på
baskartor från 1970-talet har man på projektområdet antecknat åkrar och ängar samt
fäbodar som tillhörde dessa.
Inventeringen av fornlämningarna utförs av arkeolog, Jaana Palomäki KPArkelogiapalvelut och konsekvensbedömningen utförs av planerare, FM Kristina
Salomaa från FCG Design och planering Ab.
21.3 Nuläge
Fornlämningsregistret
Enligt Museiverkets (2013) befintliga uppgifter fanns det inga fornlämningar på
projektområdet. De närmaste fornlämningarna finns öst och sydost om projektområdet
i Petalax och Långbacken på strax över två kilometers avstånd.
Inventeringsresultat
Vid inventeringen lokaliserades två nya fornlämningsobjekt. Vid objektet Dermossen
fanns det kvarlevor som anknöt till jordbruksanorna på området, bl.a.
åkeringärdningar, åkerstaket och stenrös. Dessa kunde man inte tidsbestämma
noggrant, men de äldsta konstruktionerna är troligen över hundra år gamla. Det fanns
även ett flertal nyare konstruktioner som härrörde till färskare jordbruksanvändning,
bl.a. ekonomi- och bostadsbyggnaders grunder. Dessa nyare objekt rekommenderas
som andra kulturarvsobjekt. Det andra fornlämningsobjektet som lokaliserades på
projektområdet var en tjärdal i Kronskogen. Objektet var dock redan förstört i den mån
att det inte längre är värt att skydda och inget skyddsområde rekommenderades för
det (Figur 21.1).
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Figur 21.1. Delar av den tjärdal som upptäcktes i Kronskogen. Objektet var långt
förstört.

Övriga observationer som gjordes på projektområdet var stödrösen för ett
triangelmätningstorn samt en vägdragning från 1600-1800-talet, intill vilken man
lokaliserade en gammal stenbro och en byggnadsgrund med en gammal eldstad. Vägen
och bron är fortfarande i användning och det rekommenderas till annat
kulturarvsobjekt.
Andra utredningar
På projektområdet, delvis motsvarande det objekt som i inventeringen namngavs
Dermossen, finns Hultholms hemman nr. 19 i Petalax by, vars grundläggningsbrev är
daterat till år 1797. Klyvningen av hemmanet inleddes 1921 av Vilhelm Abrahamsson
Hultholm och hemmanet hade kontinuerlig bosättning fram till år 1937. På hemmanet
bodde under åren varierande antal av Hultholms släkt, med flest invånare kring år
1880, då antalet var nästan 30 pers. (Hultholms hemman nr. 19 i Petalax by, tredje
upplagan, Mikael Hultholm 2013)
Lämningarna som finns kvar består av husgrunder och andra spår av bosättning och
jordbruk (Figur 21.2). Hemmanets totalareal är ca 300 ha (e-mail Mikael Hulholm,
14.11.2013).
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Figur 21.2. Höskörd sommaren 1970, Hultholms hemmans åkrar. (Foto: Mikael
Hultholm, Hultholms hemman nr. 19 i Petalax by)

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
11.12.2014

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

178 (263)

Figur 21.3. Grunder till ett hus vid Dermossen. (Foto: Jaana Itäpalo 2013)

21.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Alternativ 1: En vindkraftpark med 29 kraftverk
Det har inte placerats kraftverk eller servicevägar på de kända fornlämningsområdena
vid Dermossen.
Mellan de två delområden löper en befintlig skogsbilväg som man i samband med
anläggningen har planerat förstärka (Figur 21.4). I alternativ 1 har kraftverk nr 14
placerats norr om det östra delområdet. Avståndet till kraftverket är 75 meter och
avståndet till uppställningsytan är knappa 50 meter. Den befintliga skogsbilvägen som
förstärks är belägen närmare, på ett avstånd av dryga 10 meter. Vid förstärkningen av
den befintliga vägen bör man märka ut objektet i terrängen och rikta
byggnadsåtgärderna till den motsatta sidan av den kända fornlämningen.
Det västra delområdet av Dermossens fornlämning är beläget väster om den
skogsbilväg som förstärks. Den befintliga vägen löper intill objektet på ett avstånd av
knappa 10 m. En ny väg har planerats söder om delområdet, som minst på ett avstånd
av knappa 50 m. Även detta delområde är det skäl att märka ut i terrängen för att
undvika konsekvenser för objektet. Då man förstärker den befintliga skogsbilvägen bör
byggnadsåtgärderna riktas till den motsatta sidan av fornlämningen.
Ifall tillräckliga åtgärder för att märka ut objekten i terrängen vidtas och
byggnadsverksamheten riktas till den motsatta sidan av objektet uppstår det inte
negativa konsekvenser för de kända fornlämningarna.
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Figur 21.4. Dermossens fasta fornlämning som består av två delområden hittades i
fornlämningsinventeringen år 2013.

Alternativ 2: En vindkraftpark med 24 kraftverk
Konsekvenserna för Dermossens fornlämning är de samma som i alternativ 1, med
undantag av att den nya vägen som planeras söder om det västra delområdet är
belägen på ett avstånd av 75 meter. Eftersom den befintliga skogsbilvägen som
förstärks är belägen på ett motsvarande avstånd som i alternativ 1 är det dock skäl att
märka ut objekten i terrängen för att undvika att det uppstår negativa konsekvenser.
Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 kraftverk
I alternativ 3 är det närmaste kraftverket planerat på ett avstånd av 280 m från
fornlämningen. Den befintliga skogsbilvägen som löper invid objekten har inte planerats
förstärkas och därmed riktas inga möjliga konsekvenser mot fornlämningen.
21.5 Lindring av konsekvenserna
Man bör undvika grävning särskilt på fornlämningsområden. Utgångspunkten är att
anläggningen inte får påverka fornlämningar och att fornlämningar inte får överhöljas. I
den fortsatta planeringen ska man sträva efter att placera vindkraftverken utanför
fornlämningsområden. Dessutom ska fornlämningarna beaktas vid service- och
reparationsarbeten.
Vid undersökningar av och borrningar i jordmånen på och i närheten av
fornlämningsområden ska tillstånd att rubba fornlämningen sökas hos Museiverket.
Varaktiga och tillfälliga åtgärder som beror på byggande får inte påverka
fornlämningarna, de får till exempel inte överhöljas. I framtiden kan det uppkomma ett
speciellt behov av ytterligare utredningar av fornlämningarna (jfr 15 § i lagen om
fornminnen). Grävningsundersökningar som är mer omfattande och noggrannare än
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vanligt utredningsarbete, till exempel en provgrävning för att bedöma objektets
omfattning, tillstånd eller betydelse, är tillståndspliktig verksamhet.
21.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Planerna för vindkraftsparken kan ändras igen i framtiden, och man måste vara beredd
på att bedöma eventuella konsekvenser för fornlämningar på nytt, om förändringarna
är betydande. De befintliga uppgifterna om fornlämningsobjekt kan ändras i nya
undersökningar och trots inventeringarna är det inte säkert att man känner till alla
fornlämningar i området.
22 MÄNNISKORS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH TRIVSEL
22.1 Konsekvensmekanismer
Vid bedömningen av konsekvenserna för människorna behandlas projektets
konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa. Med konsekvenser
för levnadsförhållandena och trivseln avses konsekvenser som riktar sig mot
människor, olika samfälligheter och samhället och som ger upphov till förändringar i
människornas dagliga liv och i trivseln i boendemiljön (s.k. sociala konsekvenser).
Konsekvenserna av projektet kan rikta sig direkt mot människors levnadsförhållanden
och trivsel, men de kan också rikta sig mot till exempel naturen och landskapet och på
så sätt påverka människorna indirekt. I samband med bedömningsarbetet identifieras
ingående olika konsekvenser som kan uppstå under anläggningen och driften av
vindkraftsparken.
Vindkraftsparkers typiska konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
uppstår till följd av de förändringar som projektet ger upphov till och som kan rikta sig
mot:







boendetrivseln (fast bosatta och semesterinvånare)
rekreationsanvändningen av projektområdet och möjligheterna att utöva
fritidsintressen
de framtidsrisker, den oro och de hotbilder som människorna upplever
områdets anseende
samhällena och deras utvecklingsförutsättningar
sysselsättningen och näringarna

I praktiken har de konsekvenser som riktar sig mot människorna nära samband med de
övriga konsekvenserna av projektet och utgör en sammanfattning av invånarnas
övergripande upplevelse av de förändringar som projektet medför.
Konsekvenser för människorna kan uppkomma redan vid planeringen och bedömningen
av ett projekt, till exempel i form av oro och osäkerhet bland invånarna beträffande
framtiden. Oron och osäkerheten kan hänföra sig till både ett okänt hot och till kunskap
om eventuella eller sannolika konsekvenser. Därför handlar invånarnas rädsla och
motstånd mot förändringar inte nödvändigtvis enbart om att försvara de egna
intressena, utan orsaken kan även vara mångsidig kunskap om de lokala förhållandena,
riskerna och möjligheterna. Orons följder för individen och samhället är även
oberoende av huruvida rädslan enligt en objektiv granskning är motiverad eller inte.
Enligt opinionsundersökningar är finländarna positivt inställda till en utbyggnad av
vindkraften. Till exempel är 91 procent av de personer som besvarade undersökningen
finländarnas energiattityder (n = 1 501) positivt inställda till en utbyggnad av
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vindkraften, medan endast två procent är negativt inställda. Av de olika energiformerna
förhöll man sig mest positivt till en utbyggnad av vindkraften. (Yhdyskuntatutkimus Oy
och ÅF-Consult Oy, 2009).
Oro för ifall närliggande vindkraftsetableringar har en sänkande inverkan på värdet av
den egna fastigheten har lyfts fram vid diskussioner bland allmänheten i samband med
vindkraftsprojekt. Henningsson m.fl. (2012) sammanfattar fem utredningar som har
gjorts om fastighetsvärde i närheten av vindkraft mellan åren 2000-2009. Ofta används
en fastighetsvärdemetod, vilket betyder att man analyserar data från fastighetsaffärer
där faktorer såsom avstånd till närliggande vindkraftsparker jämförs med
prisvariationen. Priseffekten kan sedan användas för att uppskatta olika faktorers
miljökostnad. Vid en studie som har gjorts i USA använde man information om totalt
4352 hus med känt värde, läge och landskapsegenskaper. Resultaten bekräftade att
landskapet påverkar husprisen, men att landskap och synliga detaljer mer än 100-200
meter bort hade en obetydlig påverkan på fastighetspriset. I studien fann man att skog
och jordbrukslandskap hade en direkt positiv inverkan på fastighetspriser, medan vägar
i närheten hade en direkt negativ inverkan på fastighetspriser. (Henningsson m.fl.
2012)
Enligt Henningsson m.fl. (2012) finns det få uppföljande studier och värderingar före
och efter en vindkraftsetablering. I Sverige har man år 2010 utfört en studie, där man
analyserat
42 000
svenska
småhusförsäljningar
inom
5
km
från
120
vindkraftsanläggningar. Dessa vindkraftsområden jämfördes med referensområden från
övriga berörda kommuner med avsikten att undersöka ifall närheten till vindkraftverk
påverkade fastighetspriserna negativt. Under tiden som utredningen utfördes var den
genomsnittliga prisökningen på småhus stark. Undersökningen visade att
fastighetsvärdet på de byggnader som var belägna inom 5 km från anlagda
vindkraftverk ökade i ungefär samma takt som fastighetsvärdet i referensområdet. Vid
beräkningarna fann man en förminskning av 2-4 % på fastighetsvärdet på fastigheter
som var belägna på avståndet 1-3 km från anlagda kraftverk. Undersökningen
kompletterades även med en analys av försäljningspriser tre år innan vindkraftverken
togs i drift. I den analysen fann man att fastigheterna som var belägna på samma
område (1-3 km från de platser där vindkraftverken senare ställdes upp) hade ett lägre
fastighetsvärde än omkringliggande fastigheter även innan vindkraftverken byggdes.
Man kunde även konstatera att det fanns fastigheter där värdet hade sänkts, men man
kunde inte i den noggrannare granskningen av de fallen finna några indikationer på att
vindkraften, genom direkt eller indirekt visuell påverkan, orsakat prisfallet. Man kunde
inte finna ett starkt samband mellan nya vindkraftsetableringar och prisutvecklingen på
närliggande fastigheter. (Henningsson m.fl. 2012)
Henningsson m.fl. tar även upp en amerikansk undersökning från 2009, där man
genom diskussioner med mäklare har kommit fram till att närhet till vindkraft skulle
sänka fastighetsvärdet med 24-43 %. Avstånden för vilka man undersökt variationerna
i fastighetspriser är 180 m, 300 m och 800 m. Orsaker till prissänkningen rapporteras
vara upplevt buller, ljuseffekter och negativt påverkad utsikt. Henningsson m.fl. lyfter
fram brister i metoderna man använt i undersökningen, då man har jämfört 12
fastighetsförsäljningar i närheten av två vindkraftanläggningar där vindkraftverk är
synliga, med 98 försäljningar på andra områden som bedömts som jämförbara där
kraftverk inte är synliga. Det är viktigt att observera att de rikt- och gränsvärden som
används i Finland skiljer sig från de som är i kraft i USA. (Henningsson m.fl. 2012)
Älgjakten är betydande för medlemmarna i älgjaktlaget med tanke på köttets värde och
den upplevs som en samhälleligt viktig jaktform. Älgjakten är välorganiserad och
dessutom brådskande ifall tillstånden är många. Synvinklarna som framkommit i
intervjuer med älgjägare inom ramen för olika projekt har varierat, och en del jägare
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anser att servicevägarna mellan kraftverken underlättar transporten av fällda älgar ur
terrängen och att nya servicevägar ökar det potentiella antalet pass (FCG 2013).
22.2 Utgångsdata och metoder
Invånarenkät
En invånarenkät genomfördes vårvintern 2014 som stöd för arbetet med att bedöma
konsekvenserna för människor och för att klarlägga inställningen till projektet hos
invånarna och fritidsinvånarna i närområdet. Materialet som skickades bestod av en
invånarenkät och en kort sammanfattning av projektet med dess läge och alternativ.
Enkäten skickades på både finska och svenska. Samplet för invånarenkäten bestod av
500 hushåll i projektområdets närhet. 173 personer besvarade invånarenkäten vilket
innebär en svarsrespons på 35 %.
Av dem som besvarade invånarenkäten var 77 procent fast bosatta invånare och
22 procent fritidsinvånare. Av dem som besvarade enkäten bor 36 procent i Korsnäs
och 61 procent i Malax eller äger ett fritidshus där. Av dem som besvarade enkäten
bodde 10 % på under en kilometers avstånd, 75 % på 1-3 kilometers avstånd, 10 % på
3-5 kilometers avstånd och 3 % på över 5 kilometers avstånd från vindkraftsparken.
Svarspersonerna hade i medeltal bott i området eller ägt ett fritidshus där i 29 år.
Ungefär 9 % hade bott i området eller ägt ett fritidshus där i mer än 20 år och 9 %
procent i mindre än fem år.
Frågorna i invånarenkäten rörde bakgrundsinformation om svarspersonerna samt
dessutom den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om
vindparkprojektets konsekvenser, inställningen till projektet och informationen. I
enkäten användes både flervalsfrågor och öppna frågor som invånarna fick besvara
fritt. En kortfattad beskrivning av projektet bifogades enkäten.
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindparkprojektets konsekvenser
genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna bedömde invånarna
vindparkprojektets konsekvenser för totalt 20 olika faktorer, som var fördelade på fyra
helheter: rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets anseende samt
ekonomi
och
sysselsättning.
Dessutom
ombads
svarspersonerna
bedöma
konsekvenserna för olika aktörer. I flervalsfrågorna bedömde svarspersonerna om
konsekvenserna var negativa eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna
nämna de viktigaste positiva och negativa konsekvenserna av vindparkprojektet.
I enkäten utredde man invånarnas inställning till projektet genom en fråga i form av ett
påstående. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma vilket av de alternativ som
granskas som enligt deras åsikt är mest genomförbart. Invånarna hade även möjlighet
att i de öppna frågorna komma med önskemål beträffande den fortsatta planeringen
och miljökonsekvensbedömningen.
Respons
Vid identifieringen av konsekvenserna för människor utnyttjas responsen på MKBförfarandet och de åsikter som framförs på mötet för allmänheten i projektets
programfas.
I bedömningen av de sociala konsekvenserna har använts kvantitativa och kvalitativa
resultat från andra konsekvenstyper så som konsekvenser för naturen, trafiken,
landskapet och kulturmiljön, markanvändningen samt för ökning av buller,
skuggbildning och blinkningar. Vid bedömningen beaktas att även ett värde som är
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lägre än riktvärdet kan vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt från
nuläget.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människan har man strävat till att utreda de
områden och befolkningsgrupper som man kan bedöma att konsekvenserna riktas mot
som kraftigast. Vid konskevensbedömingen har man betonat projektområdets
närområde, där man även har antagit att de övriga konsekvenserna är som starkast.
Vid bedömningen och jämförelsen av hur betydelsefulla konsekvenserna för människan
är har man som generella kriterier tagit i beaktande konsekvensens storlek och
regionala utbredning, mängden bosättning som konsekvensen riktas mot samt
konsekvensens tidsmässiga längd. Speciellt betydande är sådana bestående
konsekvenser som orsakar ansenliga förändringar för ett utbrett område och/eller för
en stor befolkningsmängd.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används social- och
hälsovårdsministeriets guide för bedömning av konsekvenser för människor samt
Institutet för välfärd och hälsa THL:s handbok för bedömning av konsekvenser för
människor. Vid identifieringen av konsekvenserna används de identifieringslistor som
finns i de handböcker som nämns ovan.
Viltbeståndet som förekommer på området och områdets betydelse för jakt har
undersökts med hjälp av VFFI:s öppna databaser på viltbeståndet samt genom
invånarenkäten som skickades till invånare som bor eller äger en fritidsbostad i
närheten av den planerade vindkraftsparken. Information om upplevelse av jakt på
vindkraftparksområden har ytterligare samlats in i samband med flera andra
vindkraftsprojekt genom att intervjua jägare som jagar inom projektområdena.
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel bedöms av
ledande konsult, FM Taina Ollikainen från FCG Design och planering Ab.
22.3 Nuläge
22.3.1 Social användning
Av dem som besvarade enkäten uppgav 74 procent att de kände till området för
vindkraftsparken i Molpe-Petalax mycket väl eller ganska väl. Den populäraste formen
för rekreationsanvändning av det planerade området för vindkraftsparken är
bärplockning. Området används för bärplockning av 80 procent av svarspersonerna.
Över 60 procent av dem som besvarade enkäten använder även området för friluftsliv
och joggning, svampplockning och naturobservationer.
I anslutning till enkäten hade svarspersonerna möjlighet att i ett öppet svar fritt
beskriva den nuvarande rekreationsanvändningen av projektområdet och områdets
betydelse i livsmiljön. I de enskilda svaren lyfte svarspersonerna fram att området har
stor betydelse för i synnerhet friluftsliv och vistelse i naturen. Enligt många av
svarspersonerna är vindkraftsparken belägen så nära den egna bostaden eller
fritidsbostaden att den bedömdes synas från bostadens gårdsplan och fönster. Bland
svarspersonerna fanns dock även många för vilka projektområdet inte hade särskilt
stor betydelse.
22.3.2 Jakt
Av de som besvarade invånarenkäten använder 35 % projektområdet för jakt.
Användningsformen lyftes även fram vid de öppna svaren då man kunde beskriva den
nuvarande användningen av området. I närheten av projektområdet finns det fyra
aktiva jaktlag; Molpe, Korsbäck, Petalax och Granskog jaktföreningar.
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22.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
22.4.1 Invånarnas synpunkter på projektets konsekvenser
Av dem som besvarade enkäten var 32 procent av den åsikten att projektet inte har
någon inverkan på trivseln i det egna bostadsområdet. Av svarspersonerna bedömde
15 procent att konsekvenserna av vindkraftsparken skulle vara antingen mycket eller
ganska positiva, medan 47 procent ansåg att de skulle vara antingen mycket eller
ganska negativa.
Hur konsekvenserna av vindkraftparken upplevs är individuellt, vilket även framkom i
resultaten av enkäten. I fråga om vissa faktorer kan det även vara svårt att bedöma
konsekvenserna, vilket också den höga förekomsten av svaret ”jag kan inte säga”
visar.

Figur 22.1. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser för
trivseln i boendemiljön.

Av invånarenkäten att döma upplevdes vindparkprojektet ha flest negativa
konsekvenser för faktorer som berör bostadsområdets anseende, miljöns kvalitet och
rekreationsanvändning. Mest negativt bedömdes projektet påverka tystnaden i området
och värdet av/priset på närområdets fastigheter. Mest positivt bedömdes projektet
påverka sysselsättningen och ekonomin i området. Stor delen av dem som besvarade
enkäten bedömde att vindparkprojektet inte kommer att ha några betydande
konsekvenser.
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Figur 22.2. Svarspersonernas synpunkter på vindparkprojektets konsekvenser.

Enligt invånarenkäten har projektet mest negativa konsekvenser för boende,
fritidsboende, naturintresserade och friluftsmänniskor, jägare, bär-/svampplockare.
Projektet bedömdes ha mest positiva effekter för skogsägare och andra näringsidkare.
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Figur 22.3. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser för
olika aktörer.

I de öppna frågorna frågade man invånarna hurdana positiva och negativa
konsekvenser vindparkprojektet kan ge upphov till. På den öppna frågan svarade cirka
9 procent av svarspersonerna att vindkraftsparken inte medför några negativa
konsekvenser, medan cirka 12 procent svarade att det inte finns några fördelar med
vindkraftsparken. De viktigaste negativa konsekvenserna som invånarna nämnde var
ökat buller, försämrad boendetrivsel, störningar i naturen och på djurlivet samt
förändringar i landskapet. De viktigaste positiva konsekvenserna som nämndes var
miljövänlig energi och fler arbetsplatser.
Tabell 22.1. Fördelar och nackdelar med vindparkprojektet enligt de personer som
besvarade enkäten (antalet omnämnanden inom parentes).
Fördelar
Miljövänlig, ren energi (38)
Fler arbetsplatser (34)
Bättre skogsvägar (17)
Inkomster för mark-/skogsägare (15)
Skatteintäkter och andra ekonomiska fördelar (11)
Bättre än kärnkraft (7)
Inga negativa konsekvenser (16)
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Nackdelar
Ökat buller (27)
Försämrad boendetrivsel (25)
Störningar i naturen och på djurlivet (21)
Konsekvenser för landskapet (20)
Fastigheternas värde minskar (19)
Skuggor och blinkningar (11)
För nära bosättningen (6)
Konsekvenser för hälsan (5)
Försämrad möjlighet av rekreation (3)
Kraftledningarna (3)
Försämrad möjlighet av jakt (2)
Ökad trafik (2)
Inga positiva konsekvenser (21)
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22.4.2 Inställningar till projektet och önskemål beträffande den fortsatta planeringen
Helhetsinställningar till projektet karterades genom två frågeställningar;
1. ”Molpe-Petalax området lämpar sig för byggande av vindkraftverk”
2. ”Vindkraftparksprojektet i Molpe-Petalax och Granskog borde inte genomföras,
utan motsvarande energi borde produceras på andra sätt”
Av svarspersonerna var 44 % av den åsikten att området lämpar sig för byggande av
vindkraft medan 33 % ansåg att området inte lämpade sig för ändamålet. 36 % tyckte
igen att energin borde produceras på annat sätt, medan 46 % tyckte att energin skulle
produceras med vindkraft i Molpe-Petalax.
De sammantagna konsekvenserna med Otsotuuli Granskog undersöktes i samma
sammanhang och med motsvarande frågeställning;
1.

”Molpe-Petalax och Granskog vindkraftparker borde genomföras i helhet”

2. ”Vindkraftparksprojektet i Molpe-Petalax borde
motsvarande energi borde produceras på andra sätt”

inte

genomföras,

utan

Av svarspersonerna tyckte 42 % att båda projekten borde genomföras, medan 47 %
var av annan åsikt. 36 % tyckte att energin borde produceras på annat sätt, medan 44
% tyckte att energin skulle produceras med vindkraft i Molpe-Petalax och Granskog.
Då invånarenkäten förverkligades bestod vindkraftparkens alternativ fortfarande av fyra
delområden och en helhet. Dessa bedömda alternativ förändrades av ett flertal orsaker
(se kapitel 4.2.1). I svaren angående de tidigare alternativen kunde man dock se en
marginellt mer positiv inställning till delalternativen som var belägna i mitten av
projektområdet och en mer negativ inställning till de delområden som var belägna i de
yttre kanterna av hela projektområdet.
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Figur 22.4. Svarspersonernas synpunkter på påståenden i anslutning till Molpe-Petalax
vindkraftsparkprojekt.

Svarspersonerna framförde i sina öppna svar önskemål beträffande den fortsatta
planeringen av projektet och miljökonsekvensbedömningen. I svaren framfördes
önskemål om att man i planeringen av vindkraftsparkerna ska lyssna på åsikterna
bland dem som bor i närområdet och markägarna samt beakta naturen och invånarna
så att konsekvenserna blir så små som möjligt. Man önskade även att vindkraftverken
ska placeras tillräckligt långt (åtminstone 2 kilometer) från bosättningen t.ex. i
havsområdet, havsstranden eller på ett industriområde. Enligt svarspersonerna borde
man i den fortsatta planeringen fästa särskild uppmärksamhet vid placeringen av
kraftledningarna och vägarna. Enligt svarspersonerna borde kraftledningarna
förverkligas med jordkablar. Invånarna önskade om att projektörerna i Molpe-Petalax
och Granskog vindkraftsprojekt skulle planera projekten i samarbete och skulle utnyttja
möjligast mycket samma kraftledningar och vägar. Invånarna önskade även mera
information om projekten och öppen informering på båda inhemska språken.
I invånarenkäten
utvecklingsobjekt:

nämndes

bland

annat

följande

punkter



kraftverken närmast bostäderna borde tas bort



kraftverk borde inte byggas på Strandback/Skurvurback
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Molpe Vattens hushållsvattenbrunnar (Molpe Vatten källor) får inte förstöras



i planeringsdokumenten borde tilläggas en omnämnande att kraftverken bör
stängas om de orsakar skadliga konsekvenser för invånarna



projektörerna borde redan i driftsskedet spara pengarna som behövs för att riva
kraftverken efter driften

Många av dem som svarade ville få mer information om projektet. Att döma av svaren
på frågan om information hade svarspersonerna fått olika mycket information om
vindparksprojektet. Av dem som svarade hade 23 procent inte fått någon information
om vindparksprojektet, 39 procent hade fått information, men inte tillräckligt. Av dem
som svarade upplevde 38 procent att de hade fått tillräckligt med information om
projektet.
22.4.3 Konsekvenser för boendetrivseln
Konsekvenser under driftstiden för boendetrivseln bedöms inte orsaka betydande
konsekvenser.
Ett stort antal faktorer påverkar boendetrivseln. Vindkraftparkens mest betydande
konsekvenser för boendetrivseln är landskaps- och bullerkonsekvenser samt
konsekvenser av skuggbildning. I synnerhet är de förändringar som sker i landskapet
konkreta, eftersom de ställvis orsakar en betydande förändring av när- och
fjärrlandskapet samt av människornas landskapsupplevelser. Förändringarna i
landskapet kan även upplevas försämra de närbelägna bostadsområdenas attraktivitet
och
dragningskraft.
Beroende
på
hur
synliga
vindkraftverken
är
kan
landskapskonsekvenserna även komma att rikta sig mot ett vidsträckt område.
Bullerkonsekvenserna är betydande för en bostad i alternativen 1 och 2, men i
alternativ 3 uppstår det inge konsekvenser för fasta bostäder eller fritidsbostäder. Även
de lågfrekventa ljudnivåerna underskrider Social- och hälsovårdsministeriets riktvärden
för boendehälsa, även om det lågfrekventa ljudet dock överskrider hörseltröskeln i en
del av de närliggande bostäderna. Skuggningskonsekvenserna överskrider riktvärdet 8
h/a för tjugo fasta bostäder i alternativ 1, medan de är mindre i alternative 2 och 3.
Skogens skymmande inverkan har inte beaktats i skuggningsmodelleringen, vilket
betyder att konsekvenserna troligen är mindre än det modellerade. Konsekvenserna
kan ytterligare lindras i problemfall genom att stänga av kraftverk i den mest
sensitivaste tiden så att gränsvärdena inte överskrids.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är i huvudsak upplevda.
Konsekvenserna riktar sig naturligtvis mest mot de invånare i närområdet som
upplever landskapskonsekvenserna eller ljudet från vindkraftverken som störande.
Vindkraftparken omges av relativt stora byar, Petalax och Molpe. Invånarnas
upplevelser av konsekvenserna är dock individuella, vilket även framgick av resultaten
av invånarenkäten. Enligt enkäten upplever ungefär 56 % av invånarna
landskapskonsekvenserna som negativa och ungefär 61 % bullerkonsekvenserna som
negativa.
Vindkraftparken kan dessutom försämra trivseln för människorna som bor i närheten till
följd av rädslor i anknytning till hälso- och säkerhetsrisker. Osäkerhetskänslan gällande
de eventuella hälsoriskerna med vindkraftparken kan orsaka ångest hos människor som
bor i närheten av området.
Med tanke på boendetrivseln är skillnaderna mellan alternativen 1 och 2 inte
betydande, medan alternativ 3 orsakar mindre konsekvenser med tanke på såväl
buller, skugga som synlighet. Därmed bedöms alternativ 3 även vara fördelaktigare för
boendetrivseln i området.
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22.4.4 Konsekvenser för rekreationsanvändningen
Vindkraftparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet och de
närliggande områdena är tämligen små totalt sett.
Av dem som besvarade invånarenkäten kände ungefär 74 procent till området för
vindkraftsparken i Molpe-Petalax och hade rört sig där. Projektområdet används för
olika
fritidsintressen,
till
exempel
bärplockning,
friluftsliv
och
joggning,
naturobservationer och svampplockning. Projektområdet används i huvudsak för allmän
rekreation och friluftsliv. På områden finns inga frilufts- och utflyktsobjekt eller andra
leder som upprätthålls av staten eller kommunen. Rekreationsanvändningen av
vindkraftparken kan rikta sig mot de vägar och stigar som finns i området samt mot
skogsterrängen.
Anläggningen av vindkraftparken förhindrar inte att man vistas på områden eller
använder det för rekreation. Möjligheterna till bär- och svampplockning i områden
försvinner naturligtvis på de områden som bebyggs, men dessa områdens totala andel
av markarealen är dock liten. Anläggningen av vindkraftparken förändrar dock miljön i
de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt ljuden och åsynen av
kraftverken kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen. Eventuella
rädslor som hänför sig till hälsoriskerna kan också minska viljan att använda områdena
för rekreation. Att vindkraftverken byggs medför att miljön förändras för dem som
använder områdena för rekreation, men som helhet är konsekvenserna små. Av dem
som besvarade invånarenkäten bedömde 39 procent att anläggningen av
vindkraftsparkerna inte har någon inverkan på rekreationsanvändningen av
projektområdet. Ungefär 45 procent av dem som svarade upplevde att vindkraftparken
försämrar rekreationsanvändningen av projektområdet.
Skillnaderna mellan alternativen med tanke på rekreationsanvändningen härrör till
antalet kraftverk. I alternativ 3 är antalet vindkraftverk som byggs och området för
vindkraftsparken mindre (15 vindkraftverk på området i Molpe-Petalax) än i alternativ
1, vilket även innebär att eventuella konsekvenser för rekreationsanvändningen är
minst i alternativ 3 och störst i alternativ 1.
22.4.5 Konsekvenser för hälsan och säkerheten
Vindkraftparken i Molpe-Petalax medför inga betydande negativa och omfattande
konsekvenser för hälsan eller säkerheten.
Vindkraftverken ger inte upphov till utsläpp. Enligt bullermodelleringarna överskrids
riktvärden för en fast bostad i alternativen 1 och 2 medan riktvärden inte överskrids i
alternativ 3. Å andra sidan kan vindkraftparken upplevas påverka människors hälsa
genom buller- och skuggeffekterna även om riktvärdena inte överskrids. Av dem som
besvarade invånarenkäten ansåg 43 procent att vindparkprojektets konsekvenser för
sundheten i miljön är negativa eller mycket negativa. 5 procent av dem som besvarade
enkäten ansåg att konsekvenserna var positiva eller mycket positiva och 38 procent av
dem som svarade ansåg att anläggningen av vindkraftparken inte påverkar sundheten i
miljön.
Vindkraftverken medför knappt några risker för olyckor och deras konsekvenser för
säkerheten är mycket små. Endast vintertid kan den snö och is som under vissa
väderförhållanden ackumuleras på vindkraftverkens konstruktioner och rotorblad lossna
och orsaka fara för dem som rör sig på vindparksområdet, till exempel
rekreationsanvändare.
Man informerar
om
faran
med
varningsskyltar
på
vindparkområdet. Invånarna kan dock uppleva att vindkraftverken har negativ inverkan
på säkerheten. Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg 39 procent att
vindparkprojektets konsekvenser för säkerheten i omgivningen är negativa eller mycket
negativa. Av svarspersonerna ansåg 6 procent att projektet hade positiv eller mycket
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positiv inverkan på säkerheten, medan 41 procent ansåg att anläggningen av
vindkraftparken inte har någon inverkan på säkerheten i omgivningen.
Man har i flera projekt konstaterat att rädslan som människor känner för sin hälsa eller
säkerhet korrelerar med mängden kraftverk och omfattningen av projektet.
Projektalternativ 1 och 2 är större än alternativ 3 och därmed är det även möjligt att de
större alternativen orsakar mer rädsla för hälsan än alternativ 3.
22.4.6 Konsekvenser för fastighetsvärden
Konsekvenser av vindkraftparken för fastighetsvärden är svåra att bedöma och
anknyter i betydande mån till hur fastighetsägare och -köpare förhåller sig till vindkraft
i allmänhet. I invånarenkäten ombeddes svarspersoner bedöma hurdana konsekvenser
vindkraftparken orsakar för statusen av bostadsområdet. 57 % av svaren ansåg att
vindkraftparken inverkar negativt eller mycket negativt på bostadsområdets status.
Endast 4 % ansåg att inverkan skulle vara positiv eller mycket positiv. 29 % bedömde
att vindkraftparken inte har någon inverkan på bostadsområdets status och 10 %
svarade att de inte kan säga. Motsvarande fråga ställdes även angående statusen som
fritidsbostadsområde. Svaren fördelade sig nästan lika, 56 % ansåg att inverkan var
negativ eller mycket negativ, 2 % ansåg att inverkan var positiv eller mycket positiv,
31 % ansåg att det inte inverkade och 11 % svarade att de inte kan säga. På
närområdets fastigheters värde eller priser ansåg 22 % att vindkraftparken inte
inverkade alls, medan 60 % ansåg att inverkan var negativ och 5 % att inverkan var
positiv. En lite större andel svarade på denna fråga att de inte kan säga än på frågorna
om områdets status, andelen var 22 %.
Det finns få uppföljande studier och värderingar av fastighetsvärden före och efter en
vindkraftsetablering. I den undersökning som utförts i Sverige 2010 fann man en
förminskning av fastighetens värde på 2-4 %. Man kunde dock inte finna ett starkt
samband mellan nya vindkraftsetableringar och prisutvecklingen på närliggande
fastigheter eller indikationer på att vindkraftsetableringarna genom direkt eller indirekt
visuell påverkan orsakat prisfallet.
22.4.7 Konsekvenser för jakten
Konsekvenser för hjortdjur och andra viltdäggdjurarter är av samma typ som
konsekvenser för övrig fauna och de har bedömts i samband med konsekvenserna för
djuren (se kapitel 15.4.1). Konsekvenser för hönsfåglar har behandlats i samband med
konsekvenserna för fågelbeståndet (se kapitel 14.4).
Anläggningen av vindkraftsparken samt den ökade trafiken kommer sannolikt att
skrämma bort viltet från vindparksområdet, men effekten bedöms vara kortvarig.
Arterna som lever på skogsbruksområdet bedöms också i någon mån ha vant sig vid
störningar som orsakas av mänsklig verksamhet. De största konsekvenserna bedöms
gälla främst älg och stora rovdjur, som eventuellt undviker vindparksområdet under
anläggningstiden. Konsekvenserna för småvilt är små.
Efter anläggningstiden kommer läget att återställs eftersom störningen när
vindkraftsparken är i drift bedöms vara tämligen liten. Projektet bedöms inte medföra
någon betydande konsekvens för någon viltart på lång sikt. Djurens rörelsefrihet
hindras inte, eftersom kraftverken inte kommer att inhägnas. Största delen av jägarna
upplever att älgarna med tiden väljer sig vid rotorbladens rörelser och att de
fortfarande rör sig på vindparksområdena, eftersom avståndet mellan kraftverken är
cirka en halv kilometer. Om projektet genomförs kan älgarnas stråk på projektområdet
dock ändras i någon mån. Det finns fortfarande inte forskningsdata eller tidigare
erfarenheter av större vindkraftsparker till lands i Finland, och därför har älgens trivsel i
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närheten av kraftverken bedömts främst utifrån undersökningar av andra viltarter samt
utifrån älgens allmänna beteende och anpassningsförmåga. Enligt en del tolkningar kan
konsekvensen för älgen efter att störningen under anläggningen upphört till och med
vara positiv, eftersom de öppna områdena, dvs. vägrenarna och ledningsområdena, gör
att den föda som lämpar sig för älg ökar på området (Helldin m.fl. 2012).
Vindparksområdet inhägnas inte och vistelse på området i enlighet med allemansrätten
begränsas inte, med undantag för den inhägnade transformatorstationen.
Konsekvensen för jägarna, liksom för andra som använder området för rekreation när
vindkraftsparken är i drift orsakas av säkerhetsrisken som beror på att is samlas på
rotorbladen vintertid. Säkerhetsrisken kan lindras genom informering samt med hjälp
av skyltar som varnar om risken. Risken för iskast är mycket marginell.
Vindkraftverkens konstruktioner förhindrar inte att man skjuter på området, särskilt
som det under älgjakten sker på låg höjd och kulbanan närmast går vågrätt eller snett
nedåt. Eventuella skador på kraftverkens konstruktioner till följd av jakt har bedömts
vara så osannolika att jakten på vindparksområdet inte begränsas för dess skull.
Projektet kommer inte nämnvärt förändra områdets lämplighet för jakt och viltvård,
eftersom markbehoven för att bygga upp vindkraftsparken täcker bara en liten del av
projektområdets totalareal. Vindkraftsparkens konsekvenser för jakten bedöms bli små
i alla projektalternativen, men i alternativet 1 upplevs de sannolikt som störst, eftersom
detta alternativ innehåller det största antalet kraftverk.
22.5 Lindring av konsekvenserna
De viktigaste av de negativa konsekvenserna som anläggningen av vindkraftsparken
medför för människorna är de förändringar som sker i landskapet samt
vindkraftverkens bullerkonsekvenser och konsekvenser av skuggbildning och
blinkningar.
Vindkraftsparkens negativa konsekvenser för människorna kan mildras genom att man
öppet informerar invånarna i närområdet och fritidshusens ägare om hur projektet
framskrider och den fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs i
synnerhet under anläggningstiden, så att invånarna känner till både tidpunkterna för
trafiken och störningarnas varaktighet under anläggningen.
De negativa konsekvenserna för människorna kan mildras genom att man i mån av
möjlighet beaktar invånarnas, fritidsinvånarnas och markägarnas synpunkter på var
vindkraftverken borde placeras och vilka områden som borde förbli obebyggda.
Synpunkterna beaktas i den fortsatta planeringen, och det som eftersträvas är
ekonomiskt förnuftiga lösningar som är godtagbara med tanke på miljön och anpassade
till det allmänna intresset.
Bullerkonsekvenserna under anläggningen av vindkraftsparken kan minskas genom
noggrann planering av arbetet samt genom att använda maskiner och arbetsmetoder
som ger upphov till litet buller. Överskottsmassor som uppstår under
schaktningsarbetena kan vid behov användas som bullerskydd under arbetet.
Sannolikheten för att de behövs är dock mycket liten.
Eftersom bullernivåerna underskrider såväl Statsrådets riktvärden som Miljöministeriets
planeringsriktvärden för boende i båda projektalternativen kan båda alternativen anses
genomförbara. Det finns dock en bostad där miljöministeriets riktvärden för buller
överskrids i båda alternativen. Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken kan vid
behov begränsas med hjälp av kraftverkets regler- och styrsystem, så att ljudnivån kan
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hållas under gränserna för riktvärden och rekommenderade värden när det blåser från
vindkraftverket mot konsekvensobjektet.
Liksom buller är skuggning ett fenomen som kan upplevas störande trots att angivna
riktvärden underskrids. I avseende av skuggningskonsekvenser är alternativ 3
förmånligare än alternativen 1 och 2. Ifall konsekvenserna av skuggbildning för
bostäderna och fritidsbostäderna upplevs störande kan konsekvenserna lindras genom
att köra ner enskilda kraftverk för den tid kraftverken kastar störande skuggor så att de
indikativa riktvärdena för skuggbildning inte överskrids eller fenomenet inte upplevs
som oskäligt störande.
22.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Konsekvenserna för människorna är flerdimensionella, och det är svårt att bedöma i
synnerhet upplevda konsekvenser, eftersom upplevelsen av konsekvenserna är
subjektiv. Olika personer upplever konsekvenser på olika sätt, och projektområdets
betydelse i livsmiljön ser också olika ut. På grund av detta är en generaliserad
bedömning av konsekvenserna alltid förknippad med osäkerhet.
Människor kan även ändra uppfattning till exempel efter att ha tagit del av resultaten
av konsekvensbedömningarna eller på basis av nyheter eller händelser som är
oberoende av projektet. Konsekvenserna för människor är således delvis förbundna
med tidpunkten för bedömningen.
Tidpunkten för bedömningen påverkar också hur konsekvenserna upplevs. I
planeringsskedet är de förändringar som vindkraftparken ger upphov till i livsmiljön
fortfarande oklara, och det finns inte nödvändigtvis tidigare jämförande erfarenhet av
vindkraftverk. Till exempel kan det ljud som vindkraftverken ger upphov till vara
främmande och svårt att bedöma för många invånare.
Eftersom projektets konsekvenser för människorna och bedömningen av dessa i
huvudsak bygger på projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar,
påverkar även osäkerhetsfaktorerna i dessa bedömningen av konsekvenserna för
människorna.
23 KONSEKVENSER EFTER NEDLÄGGNING
Konsekvenserna av att verksamheten vid vindkraftsparken läggs ner är av samma slag
som i anläggningsskedet. När energiproduktionen har upphört rivs kraftverken och
onödiga konstruktioner för elöverföringen, vilket ger upphov till bland annat buller- och
trafikkonsekvenser. Att verksamheten läggs ner och konstruktionerna rivs har
sysselsättningseffekter, som indirekt stöder den ekonomiska situationen i regionen.
Skillnaden mellan alternativen utgörs endast av placeringen av de vindkraftverk och
kraftledningar som ska rivas, transportrutterna och hur länge rivningsarbetet varar. I
alternativ 1 sker rivningsarbetet och transporterna på ett större område och de varar
längre än i alternativ 2. Efter rivningen finns inga bullerkällor kvar på området.
Efter att verksamheten har upphört kan vindparkområdet tas i bruk av markägarna.
Landskapet i området återställs också när kraftverken rivs, såvida det inte har inträffat
betydande förändringar i området under projektets livscykel. När verksamheten vid
vindkraftparken upphör minskar produktionen av förnybar energi i Finland.
Att jordkablarna lämnas kvar i marken minskar de direkta konsekvenserna av att
verksamheten läggs ner. Det frigörs inga skadliga ämnen i jordmånen från de material
som används i kablarna. De vägar som har byggts och iståndsatts på området för
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vindkraftparken kompletterar det nuvarande vägnätet och kan användas av dem som
rör sig på området även efter att verksamheten har lagts ner.
För miljön är potentiella negativa konsekvenserna är i viss mån varaktiga, eftersom
arterna som är typiska för området inte fullständigt återställs efter den planerade
markanvändningen och efter att området anpassats till landskapet. Detta beror på
förändringar i jordmånens egenskaper och i vattenhushållningen på byggplatserna.
Efter att vindkraftverken rivits kan växtligheten på området dock utvecklas mot ett
mera naturenligt tillstånd. Områdena återställs förr eller senare till ett vanligt
skogsbruksområde.
Merparten av de material som används i vindkraftsparkens konstruktioner kan
återanvändas. Ett vindkraftverk består i huvudsak av betong, stål och järn. Av
vindkraftverkets massa består 90 procent av den gjutna betongen i fundamenten,
medan cirka 88 procent av tornet består av stål. Enligt en uppskattning kan 84 procent
av materialet i vindkraftverken återanvändas, och cirka 80 procent kan användas för
att bygga ett nytt kraftverk. Den glas- och kolfiberarmerade plast som används i
rotorbladen är de enda delarna för vilka det inte finns någon lämplig
återvinningsteknik.
Ekonomiskt sett är det inte så lönsamt att återvinna vindkraftverken att det skulle
täcka kostnaderna för nedläggningen, men återvinningen minskar de negativa
miljökonsekvenserna under hela livscykeln och har även en positiv inverkan på
energibalansen.
24 SAMMANTAGNA KONSEKVENSER
24.1 Beaktande av andra projekt, program och planer i MKB-förfarandet
Vid ett miljökonsekvensbedömningsförfarande skall man enligt MKB-förordningen
(268/1999, 11 §) presentera uppgifter om hur det projekt som bedöms anknyter till
andra projekt. I projektområdet, i dess närhet och över hela Finland pågår projekt,
program och planer som på något sätt anknyter till projektet och de ska beaktas vid
planeringen av Molpe-Petalax vindkraftspark. Anknytingen mellan detta projekt och
andra pågående eller planerade projekt, program och planer handlar i det närmaste om
huruvida andra projekt, program och planer kan förorsaka större konsekvenser
tillsammans än som enskilda projekt.
Nedan har de viktigaste till detta projekt anknutna projekt, undersökningar och
program sammanställts. Eftersom vindparksprojektet i Molpe-Petalax huvudsakligen
kan orsaka betydande sammanlagda konsekvenser tillsammans med andra
vindkraftsparker i närområdet, har man huvudsakligen koncentrerat sig på de
vindkraftsprojekt som är under planering i regionen.
24.2 Vindkraftparker i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet finns två vindkraftverk i drift
(Figur 24.1). I de norra delarna av Bräckskäret driver VS Tuulivoima Ab
vindkraftverken vid namn Korsnäs 1 och Korsnäs 3. Vindkraftverkens sammanlagda
effekt är 400 kW och de finns på cirka 10 kilometers avstånd nordväst om MolpePetalax projektområde. (Finska Vindkraftföreningen r.f. 2013a)
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24.3 Vindkraftsparker som planeras i näromgivningen
24.3.1 Granskog vindkraftpark
Det mest väsentliga projektet med tanke på Molpe-Petalax vindkraftsprojekt är
Otsotuulis planerade vindkraftspark Granskog som gränsar till Molpe-Petalax
projektområde i väst. Enligt nuvarande planeringsskede består projektet av 5
vindkraftverk.
24.3.2 Övriga vindkraftsparker
Flera vindkraftsparker planeras i Österbotten. Planeringsskedena är i olika stadier.
Enligt Finska Vindkraftföreningen r.f. (2013b) finns det nio planerade vindkraftsprojekt
inom en radie på cirka 20 km från Molpe-Petalax projektområde (Figur 24.1). Under
2014 har det inte enligt sidan uppkommit övriga projekt.
Tabell 24.1. Vindkraftsparker som planeras inom en 20 km radie från projektområdet.
Namn

Projektägare

Antal
kraftverk

Totala
effekt
(MW)

Stadie

Granskog

UPM

5

17

Planläggning

Avstånd till
närmaste
kraftverk
(Alt 1)
0,5 km

Korsnäs Poikel

9

30

Planläggning

5 km

Bredskäret

VindIn Ab Oy, Edsvik
Vindkraft Ab
SABA Wind Oy Ab

7

7

-

6,5 km

Sidlandet

EPV Tuulivoima Oy

15-20

30-60

-

7 km

Petalax Ribäcken

Österbottens
Miljöenergi Ab
VS Tuulivoima Oy

5

12-18

Planläggning

9 km

2

2

-

12 km

Smålands Miljöenergi
Ab
Prokon Wind Energy
Finland Oy

8

16-24

-

10 km

18

54

MKB

18 km

Bredskäret
Harrström
Hedet

Nämnvärt är att wpd Finland Oy planerar en havsvindkraftpark med 120-160
kraftverk utanför Korsnäs kust. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till cirka
600-800 MW. Avståndet till Molpe-Petalax vindkraftsprojekt skulle vara över 24
kilometer.
VindIn Ab Oy planerar ytterligare vindkraftsparkerna Pörtom, Kalax och Pjelax i
Närpes. Avståndet till Molpe-Petalax vindkraftspark skulle vara cirka 21-47 kilometer.
Utöver dessa projekt finns det enligt lokala kontakter också andra projektutvecklare på
området. Än så länge är dock placeringen av och mer ingående uppgifter om dessa
projekt inte kända.
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Figur 24.1. Vindkraftsparker i drift och vindkraftsparker som planeras i projektets
närhet (Vindkraftföreningen 2013a & b).

24.4 Övriga relaterade projekt, planer eller program
De viktigaste planerna och program med tanke på sammantagna konsekvenser med
Molpe-Petalax vindkraftsprojekt är de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig
till genom internationella avtal och som medlem av EU. En mångsidig energiproduktion
har lyfts fram som en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren 2011–
2014. I och med Österbottens förbunds etapplan II har cirka 30 nya områden lämpliga
för vindkraftsproduktion definierats i landskapet.
Inga andra projekt, program eller planer som kan vara betydande med tanke på
sammantagna miljökonsekvenser med Molpe-Petalax vindkraftsprojekt har identifierats.
24.5 Bedömda sammantagna konsekvenser
De
mest
centrala
sammantagna
konsekvenserna
som
vindparksprojekten är vindkraftsparkernas konsekvenser för:
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buller
skugga
fågelbeståndet
naturens mångfald
Natura 2000
samhällstrukturen och markanvändningen
landskapet
trafiken
människors levnadsförhållanden

Bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen, vegetationen och den lokala
faunan begränsas till projektområdet. I fråga om naturkonsekvenserna har de
sammanlagda konsekvenserna som Molpe-Petalax vindkraftspark och andra
vindkraftsparker i närheten ger upphov till granskats i synnerhet för fågelbeståndet.
Granskningen av buller och skuggbildning begränsas till en cirka 3–4 kilometers radie
från de närmaste kraftverken. Landskapet har granskats mer ingående på fem
kilometers avstånd, men granskningen har till väsentliga delar utsträckts till så långt
som 15–20 kilometers avstånd. Granskningen av människors levnadsförhållanden har
främst gjorts på fem kilometers avstånd från de närmaste kraftverken när det gäller de
sammanlagda konsekvenserna. Sammantagna konsekvenser uppstår främst ifall flera
närbelägna projekt anläggs samtidigt.
De sammantagna konsekvenserna för fågelbeståndet har bedömts av biolog FM Tiina
Mäkelä från FCG Design och planering Ab och sammantagna konsekvenserna för Natura
2000-nätverket har bedömts av biolog FD Marjo Pihlaja. De sammantagna
konsekvenserna för landskapet har bedömts av geograf FM Kristina Salomaa och
sammantagna konsekvenser för buller, skugga, samhällsstruktur, trafik och människors
levnadsförhållanden har bedömts av planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och
planering Ab. Bedömningarna har uppgjorts utifrån befintliga uppgifter.
24.6 Konsekvenser av vindkraftsparken
24.6.1 Buller
Eftersom de planerade vindkraftparkerna Molpe-Petalax och Granskog är belägna inpå
varandra har bullermodelleringarna och beräkningarna för lågfrekvent buller uppgjorts
för en situation då båda projekten beaktats. Därmed har de sammantagna
bullerkonsekvenserna för projekten bedömts i kapitel 8.6.
Molpe-Petalax vindkraftpark bedöms inte orsaka sammantagna bullerkonsekvenser
med andra befintliga projekt.
24.6.2 Skuggning och blinkningar
Eftersom de planerade vindkraftparkerna Molpe-Petalax och Granskog är belägna inpå
varandra har skuggningsmodelleringarna uppgjorts för en situation då båda projekten
beaktats. Därmed har de sammantagna skuggningskonsekvenserna för projekten
bedömts i kapitel 9.5.
Molpe-Petalax
vindkraftpark
bedöms
inte
skuggningskonsekvenser med andra befintliga projekt.

orsaka

sammantagna

24.6.3 Fågelbestånd
Vid bedömningen av de sammantagna konsekvenserna har man särskilt granskat
konsekvenserna för stora flyttfågelarter som är känsliga för vindkraftsparkernas
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konsekvenser, såsom tranor, svanar, gäss, skogshönsfåglar och rovfåglar. Vid
bedömningen utnyttjades utredningar av flytt- och häckfågelbeståndet som har gjorts
för vindkraftsprojekten samt andra utredningar av fåglarnas flyttstråk och viktiga
rastområden som gjorts i Österbotten och Satakunta (bl.a. Nousiainen & Tikkanen
2013, Nousiainen 2013, Vilén m.fl. 2012, Ahlman & Luoma 2013, BirdLife 2014).
Flera av de vindkraftsparker som planeras i Bottenhavets kustområde ligger helt eller
delvis på ett flyttstråk för fåglar. Flera vindkraftsparker på samma flyttstråk kan ge
upphov till sammanlagda (kumulerade) konsekvenser för de fåglar som flyttar via
kustområdet och deras populationer. Konsekvenserna uppkommer främst i form av
eventuella kollisioner och förändringar i fåglarnas flyttstråk. Delvis andra arter och
andra individer flyttar i kust- och havsområdet än i vindparksområdet på fastlandet och
därför är bedömningen att de havsvindparker som planeras i Bottenhavet inte märkbart
ökar de sammanlagda konsekvenserna tillsammans med de vindkraftsparker som
planeras på land.
Molpe-Petalax vindkraftpark och de vindkraftparker som planeras i närheten av MolpePetalax är belägna på sångsvanens, havsörnens, sädgåsens, tranans och fjällvråkens
vårflyttstråk som är betydande på riksnivå (BirdLife 2014). Dessutom är
vindkraftparkernas områden även belägna på platser där tranans höstflyttstråk löper
(BirdLife 2014). På den lokala nivån styrs fåglarnas flyttrutter till stor del av
terrängformer och rådande vindriktningar.
Vindparksprojektet Granskog är det projektet som ligger närmast Molpe-Petalax och
som ger upphov till de största sammanlagda konsekvenserna. Projektet Granskogs
mindre storlek (5 kraftverk) och dess läge precis invid Molpe-Petalax minskar på de
sammantagna konsekvenserna som kan uppkomma för dessa två projekt. Ifall de
flyttfåglar som kommer från norr eller söder väjer för Molpe-Petalax vindkraftpark,
väjer de även automatiskt för Granskog. Vindkraftparkerna Poikel och Sidlandet i Malax
ökar möjligheterna för sammantagna konsekvenser, trots att det mellan dessa projekt
lämnas en över tre kilometer bred flyttled som flyttfåglarna kan utnyttja för att väja till
nordväst och sydost. Dessa parker utgör tillsammans tre ca. 2,5-3,5 kilometer breda
hinder i fåglarnas naturliga flyttriktning. Denna sammanlagda hindereffekt lindras dock
av att vindkraftparkerna är belägna efter varandra i enlighet med fåglarnas naturliga
flyttriktning.
De hinder som vindkraftparkerna utgör är belägna i flera etapper, vilket betyder att
fåglarna vid varje park ställs framför valet att väja eller flyga igenom vindkraftparken.
För svanarnas och gässens del, som vid normala omständigheter flyger på 40-100
meters höjd, är det inte antagbart att de skulle lyfta sin flyghöjd till 200 meter och
flyga över vindkraftparkerna. Det är inte heller troligt att fåglarna skulle flyga mellan
trädtopparna och rotorytan, eftersom man kan anta att den rörelse som orsakas av de
roterande rotorbladen är en tillräcklig avskräckning för fåglarna för att de skall flyga
runt vindkraftparkerna redan på ett längre avstånd. Från flera håll ute i världen finns
det starka antydningar på att fåglarna väjer för vindkraftparkerna på ett tillräckligt
avstånd för att de skall undvika att kollidera. Man har kunnat konstatera att fåglarna
väjer för vindkraftverken både till havs och till land och till och med under natten.
Endast en liten del av de observerade fåglarna flög vidare genom vindkraftparkerna.
Det är mer troligt att tranorna och rovfåglarna flyger över vindkraftparkerna, eftersom
dessa arters naturliga flyghöjder är högre än svanarnas och gässens. Speciellt
tranornas, medelstora rovfåglarnas och gässens flyttrutt kommer troligen att styras till
öster om projektområdena, där låglänta skogsområden och åkrar bildar den ganska
naturliga flyttrutt som de använder i nuläget. Vid projektområdet är Bottenvikens
kustlinje ganska splittrad, vilket innebär att de fågelarter som undviker stora öppna
havsområden även troligen flyttar öster om vindkraftparkerna. Havsörnens nuvarande
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huvudflyttrutt har sin tyngdpunkt väster om projektområdet, vilket innebär att artens
flyttrutt skulle styras mer mot kusten ifall man förverkligade vindkraftparken.
Fjällvråkens och tranans flytt som riktas mot nordväst (till Sverige) kan ske söder om
Poikel eller motsvarande norr eller söder om Molpe-Petalax. Mellan projektområdena
förblir ca 3-6 km breda områden som är fria från vindkraftverk.

Figur 24.2. Möjliga rutter och flygriktningar för flyttfåglar i förhållande till den
existerande vindkraftparken och planerade vindkraftparker.

Även naturliga orsaker kan resultera i att tranornas och gässens flyttstråk förflyttas. Då
det råder väst-sydvästlig vind sker flytten längre österut än vanligt. Flytten bland fåglar
som flyttar över fastlandet i Syd-Österbotten styrs oftast av ådalar samt myrar och
våtmarker som lämpar sig som födo- och rastområden (Nousiainen 2013). Om
flyttstråken förflyttas kan betydelsen av bl.a. rastområdena i Petalax som
samlingsställe försämras, medan betydelsen av åkerområdena längre österut kan öka
(Tikkanen m.fl. 2013). När det råder nordostlig och ostlig vind kan flyttstråken förtätas
väster om vindkraftsparkerna och då framhävs betydelsen av samlingsställena i
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närheten av kusten (Tikkanen m.fl. 2013). Man har strävat efter att beakta viloområden i planeringen av de olika vindkraftsprojekten.
Det är dock inte troligt att en eventuell förflyttning av flyttstråken har någon särskilt
stor betydelse, eftersom den extra flygsträckan runt vindkraftsparkerna är ganska kort
jämfört med den tusentals kilometer långa flyttsträckan som fåglarna redan har flyttat.
En förlängd flygsträcka bedöms i allmänhet inte ha någon stor inverkan på fåglarnas
energihushållning. Dessutom finns det sannolikt tillräckligt många ersättande
åkerområden i närheten som lämpar sig för rast och födosök även längs de nya
flyttstråken (bl.a. Tikkanen m.fl. 2013).
Om de vindkraftsparker som anges i landskapsplanerna för Södra Österbotten och
Österbotten byggs har det grovt uppskattats att de ger upphov till några hundra döda
fåglar per år på grund av kollisioner (Peltonen & Saarteenoja 2013, Tikkanen m.fl.
2013). Enligt modellerna är kollisionsdödligheten på en stor del av de granskade
vindparksområdena relativt liten och uppgår till högst några enstaka fåglar per
kraftverk per år (Tikkanen m.fl. 2013). I teorin väjer upp till 98–99 procent av fåglarna
för rotorerna (bl.a. Desholm & Kahlert 2006, Scottish Natural Heritage 2010).
Konsekvensen av den eventuella kollisionsdödligheten på populationsnivå varierar från
art till art, men som helhet medför de möjliga kollisionerna knappast någon betydande
konsekvens för någon flyttfågelart. De största riskerna löper arter vars bestånd är
sjunkande och som flyttar allmänt över områdena, såsom sädgåsen.
De fåglar som övervintrar i kustområdena i de södra delarna av Nordsjön och
Östersjön, till exempel en del gäss och svanar, stöter redan i nuläget på vindkraftverk
på många avsnitt av flyttstråken och i övervintringsområdena. Till följd av detta är
fåglarna sannolikt delvis vana vid vindkraftverk och har lärt sig att väja för dem, vilket
lindrar konsekvenserna för fåglarna. De förändringar som sker i fåglarnas flyttstråk och
eventuella kollisioner med vindkraftverk borde fastställas i samband med
uppföljningarna av projekten, vilket vore en god idé att organisera i samarbete med
flera projekt som ligger på samma flyttstråk.
Sammanlagda konsekvenser kan uppstå även för det lokala häckande fågelbeståndet
på grund av förändringar i livsmiljön samt genom att vindkraftverken utgör hinder eller
leder till kollisioner. De stora rovfåglarnas revir är vanligen mycket stora och därför kan
det hända att flera vindkraftsprojekt planeras på reviren. Flera projekt kan tillsammans
orsaka till och med måttliga konsekvenser för livsmiljöerna och hinder- och
kollisionskonsekvenser
för de
rovfåglar
som
häckar på
områdena
intill
projektområdena. Arter som löper risk att kollidera med vindkraftverken är stora
dagrovfåglar (t.ex. havsörn, kungsörn och fiskgjuse), som inte alltid märker de stora
rotorbladen. Det har dock allmänt konstaterats att rovfåglar ganska sällan kolliderar
med vindkraftverk, såvida inte kraftverken finns på områden som är särskilt populära
bland rovfåglarna. Man har strävat efter att beakta sådana områden vid planeringen av
enskilda vindkraftsparker. Dessutom finns det även lugnare områden på stora revir,
ifall
störningarna
från
vindkraftverken
skrämmer
bort
rovfåglarna
från
vindparksområdena.
I Syd-Österbotten förekommer en måttlig hönsfågelstam. De sammanlagda
konsekvenserna kan närmast gälla tjädern, som anses vara mest känslig för
förändringar i skogarnas struktur. De områden som är värdefulla för hönsfåglar har
beaktats i de olika enskilda projekten. Det är viktigt att beakta att hönsfåglarna hör till
arter som jagas, vilket betyder att deras populationer regleras av det tryck som jakten
utgör. Exempelvis jagades år 2013 1 100 hönsfåglar (tjäder, orre och järpe) på
området Kust-Österbotten (VFFI 2014). Även skogsbruket förändrar hönsfåglarnas
livsmiljöer och kan inverka på de olika arternas populationsutvecklig. De sammantagna
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konsekvenserna av vindkraftparkerna bedöms endast i mindre mån öka dessa nämnda
konsekvenser.
24.6.4 Naturens mångfald
De sammantagna konsekvenserna för naturens biologiska mångfald av de
vindkraftsprojekt som planeras i området kan gälla naturtyper och livsmiljöer och
därigenom även arter. Vid planeringen av vindkraftsprojekten har man strävat efter att
placera vindkraftverken på ställen där det inte finns kända värdefulla naturobjekt eller
naturobjekt som har definierats som värdefulla i de naturutredningar som har gjorts för
projekten, så att de värdefulla objekten inte utsätts för direkta eller indirekta
konsekvenser. Man har i regel lyckats med detta inom projekten och därför kan det
konstateras att naturens biologiska mångfald i området och regionen har tryggats på en
måttlig nivå trots projekten, eftersom värdefulla naturområden har identifierats och
beaktats i projektplaneringen. De värdefulla naturområdena är centra med biologisk
mångfald i fråga om arter och livsmiljöer, därifrån arter kan spridas till nya
utbredningsområden i omgivningen eller flytta mellan mångfaldscentra.
Kraftverken placeras vanligen på upphöjningar i terrängen, på platser där
vindförhållandena är goda och där förhållandena är goda för att anlägga fundament.
Därför placeras kraftverken i området i regel i samma naturtyp, dvs. i moskogar med
mineraljord på upphöjningar i terrängen. Detta leder till att förlusten av livsmiljöer
fokuserar på dessa naturtyper och arterna som lever där. Arterna är dock grundarter
som är vanliga och typiska i ekonomiskog och som förekommer allmänt även utanför
projektområdena. Trots att förlusten av livsmiljöer i regel gäller samma naturtyper och
arter, kan man göra bedömningen att vindkraftsprojektens sammanlagda konsekvenser
inte hotar naturens biologiska mångfald i området.
Vindkraftsprojektet i Molpe-Petalax och de övriga vindkraftsprojekten medför inga
negativa sammantagna konsekvenser för naturtypernas värde.
24.6.5 Natura 2000-områden
I Naturabedömningen för Österbottens etapplandskapsplan 2 har man bedömt att de
sammantagna konsekvenserna för fågelbeståndet som förekommer på Naturaområdet
Petalax åmynning är måttliga, men inte betydande. Speciellt bedömdes
konsekvenserna rikta sig mot havsörnen, lomfåglar och trana samt de arter som
samlas under på området under flytten. (Tikkanen m.fl. 2013)
NTM-centralens utlåtande över Naturabedömningen hänvisade till de osäkerhetsfaktorer
som anknyter till bedömningen av gränsen för en betydande konsekvens. Därmed
ansåg NTM-centralen att man inte kan utesluta möjligheten för att det kunde
uppkomma
betydande
konsekvenser
för
Naturaområdet.
NTM-centralen
rekommenderade att de områden som är belägna närmast Naturaområdet Petalax
åmynning, d.v.s. områdena Molpe och Sidlandet, bör tas bort ur etapplanen. Detta
skulle enligt NTM-centralen även minska på de konsekvenser som uppstår för
flyttfåglarna. (Södra Österbottens NTM-central 2013)
Enligt Naturabedömningen för Molpe-Petalax vindkraftpark uppstår det inga
sammantagna konsekvenser av vindkraftparkerna för de fågelarter som flyttar, häckar
och söker föda på havsområdet. Enligt de fågelutredningar som har utförts riktas
lomfåglarnas flytt inte över området utan löper troligen på havssidan. Vid
flyttfågelobservationerna som utfördes i samband med projektet observerade man
endast en lomfågel. Sammantagna konsekvenser för de arter som står som
skyddsgrunder för de bedömda Naturaområdena kan uppstå främst för trana och
sädgås. För Naturaområdet Kvarkens skärgårds del kan konsekvenser även riktas mot
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flyttande och mycket rörliga havsörnsindivider, varvid de konsekvenser som riktas mot
individer även återspeglas på populationsnivå.
Projekten Molpe-Petalax och Granskog bildar tillsammans en välplanerad helhet. Vid
planeringen av projektens form har man strävat efter att åstadkomma en formation
som är lätt att väja för och som skulle förebygga kollisioner.
På basen av de observerade flyttrutterna för gäss och trana är sannolikheten för
kollisionsdödlighet låg i förhållande till populationsstorleken. I Figur 24.2 presenteras
de möjliga flyttrutterna förbi vindkraftparkerna ifall de förverkligas. Dessa är
huvudsakligen de flyttrutter som man konstaterat att fåglarna använder redan i
dagsläget. De planerade projekten bryter inte den flyttrutt som löper till lands och
relativt breda korridorer i huvudflyttriktningarna bevaras (3-10 km, huvudflyttleden ca
10 km bred). Projekt till havs eller i skärgården kan ha negativa konsekvenser för
vattenfåglarnas flytt och fåglarnas rörelser mellan häcknings- och födo-områden, men
dessa är inte sammantagna konsekvenser som uppstår med Molpe-Petalax
vindkraftpark.
För havsörnens del bildar de projekt som är belägna nära stranden och
häckningsreviren var för sig en kollisionsrisk, som projektspecifikt är mycket låg. Enligt
en grov bedömning orsakar de projekt som är belägna på fastlandet och i närheten av
Molpe-Petalax en dödlighet på en individ per några år. Detta är inte ännu på
populationsnivå en betydande dödlighet då man beaktar artens nuvarande
populationsutveckling. Ifall det i närheten av något specifikt projekt uppkommer en
häckningsplats, orsakar detta projekt en förhöjd risk för ungdödlighet an de andra
projekten och kan resultera i att boet överges. Det planeras även flera projekt till havs,
som även kan vara placerade nära häckningsplatser och jaktrevir. Dessa projekt bildar
en mer betydande konsekvens är de projekt som är belägna på fastlandet. Det projekt
som har bedömts och andra mosvarande projekt bildar inte en betydande
sammantagen konsekvens, men specifika enskilda projekt och t.o.m. enskilda kraftverk
kan orsaka den häckande havsörnspopulationen en mer betydande konsekvens, ifall
dess läge i förhållande till bon och jaktområdena är riskbenägna. Ifall
havsörnspopulationen växer i enlighet med skyddsmålsättningen, är det möjligt att det
uppkommer nya bon i närheten av projekten. Sannolikt undviker dock häckande par att
bygga bo i närheten av vindkraftverken, vilket minskar på möjligheten att ungarna
skulle kollidera med vindkraftverken. Även om de planerade vindkraftparkerna
förverkligas finns det utrymme i området för den lokala populationen att växa ifall det
finns passande boträd.
Projektet bedöms inte orsaka betydande sammantagna konsekvenser på kort eller lång
sikt med andra projekt i området för arterna på de Naturaområden som har bedömts i
Naturabedömningen. De sammantagna konsekvenserna riskerar inte heller
Naturanätverkets funktionalitet och enhetlighet.
24.6.6 Landskap
Sammantagna landskapskonsekvenser kan teoretiskt uppstå för de närliggande
vindkraftparkerna Molpe-Petalax, Granskog och Poikel i Korsnäs samt Ribäcken i Malax.
Eftersom projekten Molpe-Petalax och Granskog är belägna så nära inpå varandra är
det svårt att urskilja kraftverken på Granskog från kraftverken på Molpe-Petalax.
I praktiken finns det mycket få platser där dessa projekt skulle vara synliga från
samma punkter. Huvudsakligen begränsas dessa platser till kusten och de öppna
havsområdena norr och väster om Molpe-Petalax. Från havet är det möjligt att
vindkraftparkerna Molpe-Petalax, Granskog och Poikel är synliga. Till havet orsakar
Ribäckens vindkraftpark inte sådana landskapskonsekvenser som i nämnvärd mån
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skulle förstärka landskapskonsekvenserna, eftersom projektet är på ett avstånd av över
12 km från kusten. Havsområdena mellan Halsön och fastlandet är de enda
havsområden som är belägna inom 5 km från kraftverk på Molpe-Petalax, Granskog
och Poikel. Den befintliga skogen mellan kusten och projekten innebär dock att
kraftverken endast är synliga till små delar av tornet och rotorbladen. Till övriga
havsområden är vindkraftparkerna synliga så att något av projekten är belägna i
förgrunden och det andra i bakgrunden. Eftersom projekten är belägna på ett avstånd
av 5 km från varandra, innebär det att det projektet som blir i bakgrunden av det
andra i regel finns på ett avstånd av 12 km eller mer. Därmed förstärker det projektet
som finns i bakgrunden inte landskapskonsekvenserna i betydande mån. De
sammantagna landskapskonsekvenserna till havsområdena är högst måttliga.
I övrigt är de ställen dit Molpe-Petalax, Granskog och Poikel är synliga Petalax
bycentrum, Häggvik by och de västra delarna av Korsnäs kommuncentrum. Till de
områden i Petalax och Korsnäs kommuncentrum dit dessa vindkraftparker är synliga
finns det växtlighet och trädbestånd på gårdar och längs med vägkanter som utgör
ställvisa hinder för den direkta insikten mot vindkraftparkerna. Till byarna som finns
mellan projekten, d.v.s. Häggvik och Korsbäck, är vindkraftparkerna inte synliga i
samma vy. Skogen utgör även en skymmande faktor och kraftverk är troligen synliga
endast till mindre delar.
Eftersom vindkraftparkerna är synliga från samma ställen endast vid ett fåtal platser
bedöms de sammantagna landskapskonsekvenserna inte i betydande mån förstärka de
landskapskonsekvenser som har bedömts enskilt för projektet Molpe-Petalax.
24.6.7 Samhällsstruktur och markanvändning
Vindkraftparkerna Molpe-Petalax och Granskog är belägna
skogsbruksområden som saknar särskilda markanvändningsmål.

på

jord-

och

Om vindkraftprojekten genomförs bildar de tillsammans en mera omfattande helhet
som medför att vindkraftverken begränsar markanvändningen och spridningen av
samhällsstrukturen i riktning mot vindkraftparkerna. Områdena för vindkraftparkerna
kommer även i fortsättningen att precis som nu i huvudsak användas som jord- och
skogsbruksområden.
Förändringarna
begränsas
närmast
till
områdena
för
vindkraftparkernas konstruktioner och förbindelsevägarna, vilket motsvarar någon
enstaka procent av den sammanlagda arealen av projektområdena för
vindkraftparkerna.
Markanvändningsplanering
för
bosättning
begränsas
på
det
område
där
vindkraftsbullret modellerats överskrida 40 dB(A). Molpe delgeneralplan är under
revidering för tillfället och i planutkastet har ingen ny bosättning anvisats till sådana
områden som skulle stå i konflikt med vindkraftparkerna. Ett tillräckligt avstånd till
Västervägen och en möjlig utvidgning av bosättningen i Petalax mot norr har även
beaktats i planeringen och vindkraftparkerna står inte i konflikt med dessa planer.
Vindkraftparkerna
står inte heller i
konflikt
med
Korsnäs
eller Malax
strandgeneralplaner.
Molpe-Petalax och Granskog vindkraftparker är huvudsakligen belägna på områden som
i Österbottens Etapplan 2 har betecknats som ett område som är lämpligt för en
regional vindkraftpark. Projektet förstärker även den lokala energisjälvförsörjningen.
24.6.8 Trafik
Molpe-Petalax vindkraftpark kan ha sammantagna konsekvenser för trafiken med andra
närliggande projekt ifall de byggs samtidigt. Dessa projekt är Granskog och Poikel.
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Eftersom Granskog vindkraftpark är liten i förhållande till Molpe-Petalax vindkraftpark,
förstärks trafikkonsekvenserna endast marginellt från det som bedömts för MolpePetalax vindkraftpark enskilt.
Strandvägen är upptagen som transportrutt för både Molpe-Petalax och Poikel. Ifall
dessa projekt byggs samtidigt innebär det en ökning av trafikmängderna jämfört med
det som bedömts enskilt för Molpe-Petalax. Förökningen bedöms dock vara högst
måttlig, eftersom Poikel består av högst 9 kraftverk sammanlagt. Då projektören för
Molpe-Petalax och Poikel är densamma, är det möjligt att koordinera transporterna till
projekten så att de inte orsakar större trafikolägenheter eller försämrar
trafiksäkerheten i betydande mån.
Riksväg 8 är upptagen som specialtransportrutt och vindkraftverken fraktas som
specialtransporter till projektområdena via denna väg. Specialtransporterna är
tillståndsbelagda, vilket betyder att det är mycket osannolikt att specialtransporterna
skulle orsaka betydande konsekvenser för trafiksmidigheten.
Ifall vindkraftparkerna byggs direkt efter varandra kommer trafikkonsekvenserna att
vara längre än ifall endast någon av vindkraftparkerna byggs.
24.6.9 Människors levnadsförhållanden
Vindkraftsparkernas mest betydande sammanlagda konsekvenser för människors
levnadsförhållanden hänför sig till förändringar i landskapet. Enligt bedömningen av
landskapskonsekvenserna är dock kraftverken i de närliggande vindkraftparkerna
synliga
samtidigt
endast
till
vissa
områden.
Indirekt
påverkas
även
rekreationsanvändningen av skogsområdena, då flera områden förändras till områden
för elproduktion. Skogsmiljön förändras även om det också i fortsättningen är tillåtet
att använda områdena för jakt och svamp- eller bärplockning eller dylikt.
Invånarnas inställning till vindkraft spelar en stor roll i bedömningen av hur kraftiga
konsekvenserna för människans levnadsförhållanden anses vara. Ifall det finns
invånare i Korsnäs och Malax som använder flera av projektområdena för rekreation är
de sammantagna konsekvenserna större för dessa personer. Ofta används dock
närskogen av de som bor intill, vilket betyder att det inte är så troligt att
projektområdena för Molpe-Petalax, Poikel samt Ribäcken används för rekreation av
samma personer.
25 SÄKERHETS- OCH MILJÖRISKBEDÖMNING
25.1 Vindkraftsverkens säkerhetsrisker
De säkerhets- och miljörisker som hänför sig till vindkraftverken är mycket små, men
möjliga. För människor som rör sig i närområdet kan farliga situationer uppstå till följd
av att delar lossnar från vindkraftverket när det är i drift. Risken är enligt den befintliga
informationen dock mycket liten.
Enligt den skotska organisationen Caithness Windfarm Information Forum har det skett
ca 1600 olyckor med vindkraftverk världen över sedan början av 1990-talet. Av dessa
har 125 olyckor lett till att människor kommit till skada enligt CWIF-statistiken.
De mest frekventa olyckorna har med rotorbladen att göra. Sedan år 2000 fram till
september 2014 har CWIF registrerat 264 fall av tappade eller trasiga vingar. Vid något
tillfälle har ett rotorblad flugit så långt som 400 meter innan det nått markytan.
Det näst mest frekventa vindkraftshaveriet är brand. CWIF har bokfört 230 bränder
från 2000 till och med september 2014. Det tredje vanligaste problemet är att tornet
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eller turbinen kollapsar i mycket hårt väder. Dock har det också hänt mer oförklarliga
olyckor då vindkrafttorn rasat eller turbiner kollapsat. Endast 26 fall med iskast har
rapporterats sedan början av år 2000. Enligt CWIF har längst iskast som rapporterats
varit 140 meter.
I dagsläget finns över 320 000 MW vindkraft installerat olika länder världen runt, vilket
uppskattningsvis motsvarar minst 200 000 vindkraftsverk. År 2013 registerades 165
haverier orsakade av vindkraftverk. Mindre än 1 av 1000 kraftverk i drift förväntas
orsaka något haveri under ett år.
Det ringa antalet registrerade olyckor visar på att skaderisken i anknytning till
vindkraftverk är mycket liten. Till exempel har miljödomstolen i Sverige med
hänvisning till de negativa konsekvenserna för miljön i sitt beslut (M 3735–09) fastställt
att vindkraftverk inte får inhägnas för att förbättra säkerheten. I motiveringen
konstateras att säkerhetsriskerna i anknytning till kraftverken i praktiken är mycket
små. Dessutom konstateras att man till följd av EU:s maskindirektiv (artikel 5) numera
iakttar mycket hårda säkerhets- och hälsokrav vid anläggningen och underhållet av
kraftverk.
Arbetet med att anlägga och resa vindkraftverken är förknippat med säkerhetsrisker för
arbetstagarna. Dessa risker kan minimeras genom att man iakttar bygg- och
arbetarskyddsbestämmelserna.
25.2 Miljörisker till följd av oljeläckor
I maskinhuset för varje kraftverk används en viss mängd olja som smörjmedel för att
bland annat minska friktionen i växellådan. Oljemängden i maskinhuset varierar mellan
500 och 1 500 liter beroende på turbintypen. Dessutom används cirka 600 liter
kylarvätska i maskinhuset.
Mängden av dessa kemikalier och eventuella läckor följs upp i realtid via
automationssystemet. Information om ytnivån förmedlas till kontrollrummet i realtid.
På så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede som
möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är indelat i flera avdelningar och därför kommer
eventuella vätskeläckage inte in i hela maskinhuset. Samtidigt har man byggt
avrinningsbassänger för dessa kemikalier. På så sätt kan kemikalierna inte rinna ner
från maskinhuset, utan servicepersonalen kan samla in dem på ett kontrollerat sätt.
Genom utbildning av servicepersonalen och rätt utrustning sörjer man för att
personalen har adekvata resurser för att hantera dessa ämnen. Man kan kontrollera
risken för utsläpp av kemikalier från kraftverk med hjälp av regelbunden service och en
beredskapsplan. Sammanfattningsvis kan man konstatera att risken för att olja och
kylarvätska ska läcka ut i miljön är mycket liten, tack vare de talrika
säkerhetskonstruktionerna och adekvat arbetspraxis.
26 ÖVRIGA KONSEKVENSER
26.1 Konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångarna
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar har bedömts i kapitel 18
och 22, som en del av bedömningen av konsekvenserna för näringslivet och
människorna, eftersom de viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området
bildar grunden för utnyttjandet av området för rekreation (bärplockning,
svampplockning och jakt).
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26.2 Konsekvenser efter nedläggning
Konsekvenserna av att verksamheten vid vindkraftsparken läggs ner är av samma slag
som i anläggningsskedet. När energiproduktionen har upphört rivs kraftverken och
onödiga konstruktioner för elöverföringen, vilket ger upphov till bland annat buller- och
trafikkonsekvenser. Att verksamheten läggs ner och konstruktionerna rivs har
sysselsättningseffekter, som indirekt stöder den ekonomiska situationen i regionen.
Efter att verksamheten har upphört kan vindparkområdet tas i bruk av markägarna.
Landskapet i området återställs också när kraftverken rivs, såvida det inte har inträffat
betydande förändringar i området under projektets livscykel. När verksamheten vid
vindkraftparken upphör minskar produktionen av förnybar energi i Finland.
Att jordkablarna lämnas kvar i marken minskar de direkta konsekvenserna av att
verksamheten läggs ner. Det frigörs inga skadliga ämnen i jordmånen från de material
som används i kablarna. De vägar som har byggts och iståndsatts på området för
vindkraftparken kompletterar det nuvarande vägnätet och kan användas av dem som
rör sig på området även efter att verksamheten har lagts ner.
Merparten av de material som används i vindkraftsparkens konstruktioner kan
återanvändas. Ett vindkraftverk består i huvudsak av betong, stål och järn. Av
vindkraftverkets massa består 90 procent av den gjutna betongen i fundamenten,
medan cirka 88 procent av tornet består av stål. Enligt en uppskattning kan 84 procent
av materialet i vindkraftverken återanvändas, och cirka 80 procent kan användas för
att bygga ett nytt kraftverk. Den glas- och kolfiberarmerade plast som används i
rotorbladen är de enda delarna för vilka det inte finns någon lämplig
återvinningsteknik.
Ekonomiskt sett är det inte så lönsamt att återvinna vindkraftverken att det skulle
täcka kostnaderna för nedläggningen, men återvinningen minskar de negativa
miljökonsekvenserna under hela livscykeln och har även en positiv inverkan på
energibalansen.
27 ALTERNATIV 0: KONSEKVENSER AV ATT PROJEKTET INTE GENOMFÖRS
I nollalternativet har man granskat en situation där vindparksprojektet i Molpe-Petalax
inte genomförs. Då produceras motsvarande mängd energi med andra
produktionsmetoder eller också köps den nödvändiga energin på annat håll.
I nollalternativet skulle markanvändningen och samhällsstrukturen i området förbli
likadan som i nuläget. Då skulle användningen av området för skogsbruk och rekreation
fortsätta i sin nuvarande form. Eventuellt skulle nya användningsformer planeras för
området.
I nollalternativet skulle naturen och landskapet i området fortsätta sin naturliga
utveckling. Förändringar i det nuvarande tillståndet kan dock äga rum till följd av andra
projekt eller verksamheter. Skogsavverkningar är möjliga i området och skulle ge
upphov till likartade konsekvenser på vindparksområdet som de avverkningar som görs
under anläggningen av vindkraftsparken.
I nollalternativet behöver man inte utarbeta någon delgeneralplan för vindkraftparken
och projektområdet. I nollalternativet uppstår heller inga konsekvenser för
markanvändningen.
I nollalternativet medför vindkraftsparken inga konsekvenser för fågelbeståndet.
Skogshanteringen på projektområdet kommer troligtvis att fortsätta i sin nuvarande
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form och inverka på strukturen hos de häckande fåglarna i området också i
fortsättningen.
I nollalternativet förverkligas inte de negativa eller positiva miljökonsekvenserna av
anläggningen och driften av projektet, och inte heller de positiva effekterna på
regionalekonomin. I nollalternativet främjer projektet i Molpe-Petalax inte Finlands
strävan efter att öka produktionen av förnybar energi och på så sätt minska de skadliga
utsläppen och klimatkonsekvenserna.
28 ELÖVERFÖRING INOM MOLPE-PETALAX VINDKRAFTSPARK
Elöverföringen från Molpe-Petalax vindkraftpark till det nationella elnätet handhas i en
separat parallell process (Energiverkets projekttillstånd; Figur 2.4). För denna process
samarbetar VindIn med det regionala elöverföringsbolaget (EPA). Det skall utredas om
parken kan anslutas på den befintliga 110 kV kraftledningen Närpes-Vasklot, en ny 110
kV ledning från Fingrid Kristinestad 400/110 kV transformatorstation eller en i regionen
möjligen ny 400/110 kV transformatorstation i Fingrids ägo.
I detta skede anger EPA ingen anslutningsplats för vindkraftparken och kapacitet på
elöverföringslinjen kan bekräftas först efter att vindkraftsparkens plan godkänts i
kommunen. I detta skede kan vindkraftparkens projektägare därför inte bedöma
konsekvenserna av anslutningen, förutom till den del elöverföringen kommer att ske på
projektområdet.
Preliminärt har elstationen i Molpe-Petalax vindkraftpark placeras centralt på
projektområdet. 110 kV ellinjen förverkligas som jordkabel. Jordkabeln följer i mån av
möjliget det vägnät som förbättras eller byggs i samband med anläggningen av
vindkraftparken (Figur 28.1).
Eftersom elöverföringen förverkligas som jordkabel innebär det inte konsekvenser för
landskapet eller flyttfågelbeståndet. 110 kV kraftledningen förutsätter ett 5-10 m brett
och ca 3,4 km långt trädfritt område från elstationen till projektområdets gräns. Till de
delar som jordkabeldragningen löper intill en förbättrad eller ny vägdragning orsakar
den inte konsekvenser utöver de som uppstår då vägarna anläggs. I alternativ 1 löper
kabeln utanför en vägdragning endast på en sträcka av 200 m i Nörrskogen i de södra
delarna av projektområdet. Därefter löper jordkabeln längs en befintlig skogsbilväg till
projektområdets kant. I alternativ 2 är konsekvenserna motsvarande som för alternativ
1, eftersom det sydligaste kraftverket är beläget ungefär lika som i alternativ 1. I
alternativ 3 löper kabeldiket för 110 kV jordkabeln den längsta sträckan utanför en
servicevägdragning.
I alternativ 1 innebär elöverföringen inom vindkraftparken inte ökade konsekvenser för
markanvändningen, naturen eller ytvattenförhållandena än de konsekvenser som har
beskrivits i samband med servicevägarna. Kraftledningens konsekvenser för
näringsverksamheten gäller främst skogsbruket. I Nörrskogen korsar elöverföringen
även en åker på ett ställe där åkern är 10 m bred. Det är möjligt att fortsätta
jordbruket ovanpå kabeldiket. När kraftledningen placeras på ett skogsområde ändras
skogsbruksmark till impediment och en enskild markägare kan förlora den skog som
han eller hon har skött om. I skogsområdena är den negativa konsekvensen långvarig,
eftersom man inte kan odla skog i ett kraftledningsområde. I Molpe-Petalax är detta
område dock endast ca 200 m långt. Eftersom 110 kV kraftledningen dras som
jordkabel orsakar det endast små lindriga konsekvenser för landskapet då trädbestånd
måste röjas längs kraftledningens sträckning.
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Figur 28.1. 110 kV jordkabelrutt inom vindkraftparken enligt alt 1.

Konsekvenserna som uppstår av elöverföringen är de samma i alternativ 2 som i
alternativ 1.
I alternativ 3 orsakar det 5-10 meter breda och 2 km långa jordkabeldiket som måste
hållas trädfritt små konsekvenser för skogsbruket. Vid kabeldragningen bör befintliga
dikningar i området beaktas för att inte orsaka konsekvenser för ytvatten i området. I
övrigt är konsekvenserna de samma som för alternativ 1 och 2.
Elöverföringsledningen orsakar buller under byggtiden. Bullerkonsekvenserna under
byggandet av kraftledningen kan anses vara lokala och kortvariga, eftersom
byggplatsen förflyttas inom en mycket kort tid, i genomsnitt inom några dagar förbi det
objekt som är känsligt för buller. De mest betydande konsekvenserna gäller ställen där
det finns fasta bostäder intill kraftledningen. Byggandet av elstationen orsakar normalt
byggbuller som är lokalt mer påtagligt och mer långvarigt än bullret från
kraftledningsbygget. Det finns ingen bosättning i närheten av kraftledningen eller
elstationen. Under driften ger kraftledningen inte upphov till ljud.
Konsekvenserna för trafiken anses vara lindriga eftersom kraftledningen dras inom
projektområdet där det inte finns bosättning eller trafik.
29 PLANER OCH TILLSTÅND SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER
I MKB programskedet bedömdes vilka planer och tillstånd som förutsätts innan
projektet kan förvekligas. Under den pågående processen har ett antal tillstånd och
planer redan erhållits (Tabell 29.1). På basen av utredningarna i MKB processen
godkänner försvarsmakten projektet men förutsätter att försvarsmakten underrättas
om den fortsatta planeringen. Därtill förutsätts att projektören har tillträde till den mark
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som berörs av byggloven och ett antal andra beslut (Tabell 29.2). På basen av
utredningarna är bedömningen att projektet inte påkallar behov av tillstånd enligt
vattenlagen eller naturvårdslagen.
MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen ska
bifogas till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet ska kunna
genomföras. I och med att elöverföringen handläggs i en separat process påkallar
denna MKB inte tillstånd för undersökning av kraftledningsområdet, inlösningstillstånd
för kraftledningens ledningsområde eller tillstånd att placera kablar och ledningar på
allmänt vägområde.
Tabell 29.1. Planer och tillstånd som gjorts i projektet.
Plan / Tillstånd

Lag

Markanvändningsrättigheter
och -avtal

Markanvändnings(132/1999)

Myndighet

MKB-förfarande

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

NTM-centralen
Österbotten

Planläggningstillstånd

Markanvändnings(132/1999)

Kommunfullmäktige
Korsnäs och Malax

och

och

bygglagen

bygglagen

Försvarsmaktens samtycke

Den
projektansvarige,
Byggnadstillsynsmyndig
heterna i Korsnäs och
Malax
kommuner,
privata markägare
i

Södra
i

Försvarsmakten

Tabell 29.2. Planer och tillstånd som projektet förutsätter samt med dem jämförbara
beslut. Projektets genomförbarhet i förhållande till planerna, tillstånden och besluten.
Plan / Tillstånd

Lag

Bygglov

Markanvändnings(132/1999)

Tillstånd
landsväg

för

anslutning

till

Myndighet
och

bygglagen

Landsvägslagen
(503/2005) 37§

Specialtransporttillstånd

Trafikministeriets
beslut
specialtransporter
specialtransportfordon (1715/92)

Flyghindertillstånd

Luftfartslagen (1194/2009) 165§

Kommunernas
byggnadsinspektörer
NTM-centralen
Österbotten

om
och

i

Södra

NTM-centralen
Birkaland

i

Trafiksäkerhetsverket
Trafi

Tabell 29.3. Övriga tillstånd som eventuellt behövs och med dem jämförbara beslut.
Projektets genomförbarhet i förhållande till planerna, tillstånden och besluten.
Plan / Tillstånd

Lag

Myndighet /
utförare

Miljötillstånd

Miljöskyddslagen (86/2000)

Undantagslov enligt
naturvårdslagen

Naturvårdslagen (1096/1996, 553/2004) samt
habitatdirektivet artikel 16.1 och bilaga IV b (49
§)
Lagen om fornminnen (295/1963)

Byggnadstillsynsmy
ndigheterna i
Korsnäs och Malax
NTM-centralen i
Södra Österbotten

Undantagslov från lagen om
fornminnen
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30 GENOMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN OCH ALTERNATIVENS GENOMFÖRBARHET
30.1 Bedömda alternativ
I MKB-förfarandet bedömdes miljökonsekvenserna av den vindkraftspark i MolpePetalax som VindIn Ab Oy planerar. Dessutom bedömdes situationen i nollalternativet,
dvs. situationen om projektet inte genomförs. Som alternativ för genomförandet av
vindkraftparken granskades tre situationer där vindkraftparken består av alternativt 29,
24 eller 15 kraftverk.
30.2 Sammandrag av projektets konsekvenser och jämförelse av alternativen
I detta kapitel presenteras projektets konsekvenser enligt konsekvenstyp i
komprimerad tabellform. I tabellen har man försökt lyfta fram de mest centrala
konsekvenserna enligt konsekvenstyp och bedöma deras betydelse. Konsekvenserna
har behandlats mer ingående i kapitlet om respektive ämnesområde. Konsekvensernas
betydelse har angetts med färgkoder utifrån en skala med fem nivåer:

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

211 (263)

11.12.2014

Buller

Tabell 30.1. Projektalternativens mest betydande konsekvenser i jämförelse med den
nuvarande situationen och situationen om projektet inte genomförs (nollalternativet).
ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3

ALTERNATIV 0

29 vindkraftverk

24 vindkraftverk

15 vindkraftverk

Projektet
genomförs inte

Alternativet har modellerats
med ett kraftverk vars källljud är 105,5 dB(A). Under
anläggningen kan
bosättningen i byarna Molpe
och Häggvik samt Petalax
utsättas för måttliga
bullerkonsekvenser på grund
av den ökade mängden
tunga transporter under
anläggningen.

Alternativet har modellerats
med ett kraftverk vars källljud är 107,5 dB(A). Under
anläggningen kan
bosättningen i byarna Molpe
och Häggvik samt Petalax
utsättas för måttliga
bullerkonsekvenser på grund
av den ökade mängden
tunga transporter under
anläggningen.

Alternativet har modellerats Inga konsekvenser.
med ett kraftverk vars källljud är 107,5 dB(A). Under
anläggningen kan
bosättningen i byarna Molpe
och Häggvik samt Petalax
utsättas för måttliga
bullerkonsekvenser på grund
av den ökade mängden
tunga transporter under
anläggningen.

Alternativet medför
betydande
bullerkonsekvenser för en
fast bostad där bullernivån
överstiger 40 dB(A). Inom
bullerzonen som överstiger
35 dB(A) finns 137 fasta
bostäder, tre fritidsbostäder
och ett naturskyddsområde.

Alternativet medför
betydande
bullerkonsekvenser för en
fast bostad där bullernivån
överstiger 40 dB(A). Inom
bullerzonen som överstiger
35 dB(A) finns 158 fasta
bostäder, fyra fritidsbostäder
och ett naturskyddsområde.

Den lågfrekventa ljudnivån
underskrider de nivåer som
angivits i Social- och
hälsovårdsministeriets
anvisningar om boendehälsa
vid alla närliggande objekt.
Det är dock möjligt att det
lågfrekventa ljudet
överskrider hörseltröskeln i
närliggande byggnader.

Den lågfrekventa ljudnivån
underskrider de nivåer som
angivits i Social- och
hälsovårdsministeriets
anvisningar om boendehälsa
vid alla närliggande objekt.
Det är dock möjligt att det
lågfrekventa ljudet
överskrider hörseltröskeln i
närliggande byggnader.

Miljöministeriets
planeringsriktvärden för
vindkraftbuller underskrids
vid alla närliggande
byggnader. Inom
bullerzonen som överstiger
35 dB(A) finns 35 fasta
bostäder, men inga
fritidsbostäder eller
naturskyddsområden.
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Luftkvalitet och klimat

Skuggning och blinkningar

Skuggningsriktvärdet 8
timmar per år överskrids vid
30 fasta bostäder och två
fritidsbostäder. Den
teoretiska
skuggningskonsekvensen är
betydande för några
närliggande byggnader.
Bostäderna är belägna kring
hela projektområdet.
Modelleringen motsvarar en
situation då området kring
vindkraftverken är
kalhyggen. I verkligheten
förhindrar den
omkringliggande skogen att
skuggningarna sprids till ett
så stort område.
Ifall konsekvenserna av
skuggbildning för bostäderna
och fritidsbostäderna upplevs
störande kan
konsekvenserna lindras
genom att köra ner enskilda
kraftverk för den tid
kraftverken kastar störande
skuggor så att de indikativa
riktvärdena för skuggbildning
inte överskrids eller
fenomenet inte upplevs som
oskäligt störande.

Skuggningsriktvärdet 8
timmar per år överskrids vid
4 fasta bostäder men inga
fritidsbostäder. Den
teoretiska
skuggningskonsekvensen är
minst måttlig för några
närliggande byggnader.
Bostäderna är belägna i
Kråkträsk, Långback och
Granskog.
Modelleringen motsvarar en
situation då området kring
vindkraftverken är
kalhyggen. I verkligheten
förhindrar den
omkringliggande skogen att
skuggningarna sprids till ett
så stort område.
Ifall konsekvenserna av
skuggbildning för bostäderna
och fritidsbostäderna upplevs
störande kan
konsekvenserna lindras
genom att köra ner enskilda
kraftverk för den tid
kraftverken kastar störande
skuggor så att de indikativa
riktvärdena för skuggbildning
inte överskrids eller
fenomenet inte upplevs som
oskäligt störande.

Skuggningsriktvärdet 8
timmar per år överskrids vid
3 fasta bostäder men inga
fritidsbostäder. Den
teoretiska
skuggningskonsekvensen är
minst måttlig för några
närliggande byggnader.
Bostäderna är belägna i
södra Molpe.
Modelleringen motsvarar en
situation då området kring
vindkraftverken är
kalhyggen. I verkligheten
förhindrar den
omkringliggande skogen att
skuggningarna sprids till ett
så stort område.
Ifall konsekvenserna av
skuggbildning för
bostäderna och
fritidsbostäderna upplevs
störande kan
konsekvenserna lindras
genom att köra ner enskilda
kraftverk för den tid
kraftverken kastar störande
skuggor så att de indikativa
riktvärdena för
skuggbildning inte
överskrids eller fenomenet
inte upplevs som oskäligt
störande.

Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte
betydande.

Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte
betydande.

Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte
betydande.

Projektet förverkligar
Finlands strävan till att öka
produktionen av förnybar
energi.

Projektet förverkligar
Finlands strävan till att öka
produktionen av förnybar
energi.

Projektet förverkligar
Finlands strävan till att öka
produktionen av förnybar
energi.

Vindkraftsparkens
elproduktion minskar
växthusutsläppen jämfört
med nollalternativet.

Vindkraftsparkens
elproduktion minskar
växthusutsläppen jämfört
med nollalternativet.

Vindkraftsparkens
elproduktion minskar
växthusutsläppen jämfört
med nollalternativet.

I alternativ 1 minskar
koldioxidutsläppen årligen
med cirka 165 648 ton i
jämförelse med
nollalternativet.

I alternativ 2 minskar
koldioxidutsläppen årligen
med cirka 137 088 ton i
jämförelse med
nollalternativet.

I alternativ 3 minskar
koldioxidutsläppen årligen
med cirka 85 680 ton i
jämförelse med
nollalternativet.
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Yt- och grundvatten

Berggrund och jordmån

11.12.2014

Konsekvenserna riktar sig
mot byggplatserna för
vindkraftparken där man
utför anläggningsarbeten.

Konsekvenserna riktar sig
mot byggplatserna för
vindkraftparken där man
utför anläggningsarbeten.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.

På basen av GTK:s
preliminära bedömning om
förekomst av sura
sulfatjordar förekommer det
mycket osannolikt dessa
jordar på projektområdet.

På basen av GTK:s
preliminära bedömning om
förekomst av sura
sulfatjordar förekommer det
mycket osannolikt dessa
jordar på projektområdet.

Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack vare
småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.

Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack vare
småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.

De mest betydande
konsekvenserna infaller
under anläggningsskedet, då
avrinningen och
sedimentbelastningen kan
öka något i närheten av
byggplatserna.

De mest betydande
konsekvenserna infaller
under anläggningsskedet, då
avrinningen och
sedimentbelastningen kan
öka något i närheten av
byggplatserna.

De mest betydande
Inga konsekvenser.
konsekvenserna infaller
under anläggningsskedet, då
avrinningen och
sedimentbelastningen kan
öka något i närheten av
byggplatserna.

Kraftverkens
fundamentteknik väljs utifrån
markunderlaget för att
undvika konsekvenser.

Kraftverkens
fundamentteknik väljs utifrån
markunderlaget för att
undvika konsekvenser.

Kraftverkens
fundamentteknik väljs
utifrån markunderlaget för
att undvika konsekvenser.

Det finns inga sjöar eller
vattendrag som är värdefulla
eller skyddade med tanke på
naturskyddet eller
fiskerihushållningen.

Det finns inga sjöar eller
vattendrag som är värdefulla
eller skyddade med tanke på
naturskyddet eller
fiskerihushållningen.

Det finns inga sjöar eller
vattendrag som är värdefulla
eller skyddade med tanke på
naturskyddet eller
fiskerihushållningen.

På projektområdet finns två
outdikade myrar som vid
naturinventeringarna
bedömts vara lokalt
värdefulla. Vindkraftparkens
servicevägar och övriga
konstruktioner inverkar inte
på objektens
vattenhushållning.

På projektområdet finns två
outdikade myrar som vid
naturinventeringarna
bedömts vara lokalt
värdefulla. Vindkraftparkens
servicevägar och övriga
konstruktioner inverkar inte
på objektens
vattenhushållning.

På projektområdet finns två
outdikade myrar som vid
naturinventeringarna
bedömts vara lokalt
värdefulla. Vindkraftparkens
servicevägar och övriga
konstruktioner inverkar inte
på objektens
vattenhushållning.

Inom projaktområdet finns
det tre grundvattenområden.
Inga konstruktioner har
placerats på
grundvattenområdena.

Inom projaktområdet finns
det tre grundvattenområden.
Inga konstruktioner har
placerats på
grundvattenområdena.

Inom projaktområdet finns
det tre grundvattenområden.
Inga konstruktioner har
placerats på
grundvattenområdena.

FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
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Konsekvenserna riktar sig
mot byggplatserna för
vindkraftparken där man
utför anläggningsarbeten.
Konsekvenserna är minst i
alternativ 3, eftersom
anatalet kraftverk är minst.

Inga konsekvenser.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.
På basen av GTK:s
preliminära bedömning om
förekomst av sura
sulfatjordar förekommer det
mycket osannolikt dessa
jordar på projektområdet.
Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack vare
småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.
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Vegetation

De mest betydande värdena
på projektområdet finns i de
outdikade delarna av
myrarna Långträskmossen
och Dermossen.
Skogsmiljöernas
naturskyddsmässiga värden
finns på de lundartade
moskogsområdena som har
besparats vid
avverkningarna och som är
vegetationsmässigt
mångsidiga. För naturens
mångfald är även
projektområdets enda
vattendrag, Stenträsket,
viktigt. Träsket upprätthåller
ett mångsidigt artbestånd på
projektområdet.
De värdefulla miljöerna har
beaktats vid planeringen och
inga kraftverk har placerats
på dessa områden.
Förbättringen av de
befintliga skogsbilvägarna
kan ha måttliga
konsekvenser för Holmens
skog och lindriga
konsekvenser för Järpkärrets
skog.

De mest betydande värdena
på projektområdet finns i de
outdikade delarna av
myrarna Långträskmossen
och Dermossen.
Skogsmiljöernas
naturskyddsmässiga värden
finns på de lundartade
moskogsområdena som har
besparats vid
avverkningarna och som är
vegetationsmässigt
mångsidiga. För naturens
mångfald är även
projektområdets enda
vattendrag, Stenträsket,
viktigt. Träsket upprätthåller
ett mångsidigt artbestånd på
projektområdet.

De mest betydande värdena
Inga konsekvenser.
på projektområdet finns i de
outdikade delarna av
myrarna Långträskmossen
och Dermossen.
Skogsmiljöernas
naturskyddsmässiga värden
finns på de lundartade
moskogsområdena som har
besparats vid avverkningarna
och som är
vegetationsmässigt
mångsidiga. För naturens
mångfald är även
projektområdets enda
vattendrag, Stenträsket,
viktigt. Träsket upprätthåller
ett mångsidigt artbestånd på
projektområdet.

De värdefulla miljöerna har
beaktats vid planeringen och
inga kraftverk har placerats
på dessa områden.

De värdefulla miljöerna har
beaktats vid planeringen och
inga kraftverk har placerats
på dessa områden.

Förbättringen av den
befintliga skogsbilvägen kan
ha måttliga konsekvenser för
Holmens skog.

En ny serviceväg korsar
Järpkärrets gamla skog och
innebär lindriga
konsekvenser för objektet.
Kraftverk nr 10 är beläget på
ett avstånd av 75 m från
Skogscentralens
miljöstödsområde och
uppställningsytan innebär att
en lindrig kantzon uppstår vid
objektet. Konsekvenserna
bedöms vara små.
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Anläggningen förändrar och
splittrar i liten utsträckning
det häckande
fågelbeståndets livsmiljöer
och orsakar tillfälliga
störningar.

Fågelbestånd

Det uppstår inga direkta
konsekvenser beträffande
utbredningsområdena för det
skyddsmässigt värdefulla
fågelbeståndet, och de
störande konsekvenserna
riktar sig mot arter som är
frekventa i finska skogar.
Skyddsvärda fågelarter som
har observerats i omedelbara
närheten av byggplatserna
är orre (kraftverk 6),
spillkråka (kraftverk 10) och
järpe (kraftverk 4). Reviren
för dessa arter är ganska
stora förutom för järpen.
Känsligaste för projektets
konsekvenser av dessa arter
anses vara orren eftersom
arten har klassificerats som
nära hotad. Konsekvenserna
för skyddsvärda arter är
överlag obetydliga.
Vindkraftverken orsakar en
kollisionsrisk för fåglarna.
Med beaktande av fåglarnas
rörelser på projektområdet
under året kan projektet, om
det realiseras, beräknas
orsaka högst cirka 60 fåglars
död per år.
Det närmaste havsörnsboet
är beläget på ca 4 km
avstånd. Det närmaste
aktiva fiskgjuseboet finns på
2,5 km avstånd.

Anläggningen förändrar och
splittrar i liten utsträckning
det häckande
fågelbeståndets livsmiljöer
och orsakar tillfälliga
störningar.

Konsekvenserna påminner
om konsekvenserna i
alternativ 1, men är mindre
eftersom antalet kraftverk
och därmed även
konstruktionernas
utsträckning är mindre och
Det uppstår inga direkta
innebär färre förändringar i
konsekvenser beträffande
livsmiljön. Anläggningstiden
utbredningsområdena för det
som orsakar störningar är
skyddsmässigt värdefulla
också kortare.
fågelbeståndet, och de
störande konsekvenserna
Skyddsvärda fågelarter som
riktar sig mot arter som är
har observerats i den
frekventa i finska skogar.
omedelbara närheten av
byggplatserna; orre
Skyddsvärda fågelarter som
(kraftverk 3), järpe
har observerats i den
(kraftverk 4), mindre
omedelbara närheten av
flugsnappare (kraftverk 10)
byggplatserna; orre
och tjäder (kraftverken 14
(kraftverk 8), spillkråka
och 15). Reviren för dessa
(kraftverk 9), järpe
arter är ganska stora och
(kraftverk 4 och 5) och
består av ganska vanligt
tjäder (kraftverk 17).
ekonomiskogsområde. De
Reviren för dessa arter är
känsligaste arterna för
ganska stora och består av
effekterna av projektet av
ganska vanligt
dessa arter anses vara orre
ekonomiskogsområde. De
och tjäder eftersom arterna
känsligaste arterna för
har klassificerats som nära
effekterna av projektet av
hotad. Konsekvenserna för
dessa arter anses vara orre
skyddsvärda arter är överlag
och tjäder eftersom arterna
obetydliga.
har klassificerats som nära
hotad. Konsekvenserna för
Vindkraftverken orsakar en
skyddsvärda arter är överlag kollisionsrisk för fåglarna.
obetydliga.
Med beaktande av fåglarnas
rörelser på projektområdet
Vindkraftverken orsakar en
under året kan projektet, om
kollisionsrisk för fåglarna.
det realiseras, beräknas
Med beaktande av fåglarnas
orsaka högst cirka 30 fåglars
rörelser på projektområdet
död per år. I alternativ 3 är
under året kan projektet, om
avståndet mellan Dermossen
det realiseras, beräknas
och vindkraftparkens
orsaka högst cirka 55 fåglars
konstruktioner längre, vilket
död per år.
även gynnar det häckande
fågelbeståndet som är
mångsidigt i närheten av
myrmarken.

FCG Design och planering Ab
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Inga konsekvenser.
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Fågelbeståndet, forts.
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Vindkraftsparken med 29
kraftverk enligt
projektalternativ 1 bildar ett
cirka 5 km x 5 km stort
hinder på och i närheten av
fåglarnas flyttrutt. Mellan
Bottenhavets kust och
vindkraftsparken lämnas en
cirka 1,5-6 kilometer bred
zon, som fåglarna
fortfarande kan använda som
flyttningsrutt. Molpe-området
ligger delvis på
huvudflyttstråket för olika
flyttfågelarter, men
avståndet från strandlinjen
och placeringen av
kraftverksområdet parallellt
med kusten minskar
konsekvenserna för
flyttfåglarna.
Vindkraftprojektet kan
orsaka förändringar i de
stora flyttfåglarnas flyttrutter
och speciellt för deras
användning av vilo-områden.
Konsekvenserna är dock inte
sannolika att bli betydande
för någon flyttfågelart,
eftersom det finns
alternativa vilo-områden
även intill de nya
flyttrutterna. De enskilda
kollisionernas konsekvenser
för arternas
populationsutveckling
bedöms som små.

Konsekvenserna av det
mindre projektalternativet 2
bedöms endast lite mindre
jämfört med alternativ 1,
eftersom vindkraftsparkens
barriäreffekt och de
kollisionsrisker för vilka
fåglarna utsätts inte är
nämnvärt mindre beroende
på att antalet kraftverk inte
skiljer sig från varandra i
större utsträckning.

Konsekvenserna för det
flyttande fågelbeståndet är
mindre i alternativ 3 än i
alternativen 1 och 2,
eftersom antalet kraftverk är
färre. I alternativ 3 utgör
vindkraftparken en barriär på
högst 3,5 x 3 km.
Vindkraftparkens formation i
alternativ 3 är även avlång i
samma riktning som kusten,
vilket betyder att barriären
som uppstår för de flyttande
Konsekvenserna av
fåglarna är lättare
alternativ 2 för
omkringflugen och inte
flyttfågelbeståndet bedöms
betydande. I nordvästligvara obetydliga och sannolikt
sydostlig riktning är
medför de ensamma inga
vindkraftparken som mest
betydande konsekvenser för
1,8 km bred.
populationen av en enda art
som flyttar via området. Den I alternativ 3 är det
barriäreffekt som härrör från teoretiska beräknade antalet
en vindkraftspark med 24
fågelkollisioner 35 fåglar per
vindkraftverk bedöms inte
år. Konsekvenserna av
heller nämnvärt påverka
vindkraftparken enligt
fåglarnas flyttstråk i
alternativ 3 bedöms vara
Sydösterbotten.
mycket små och
sannolikheten att de skulle
medföra betydande
konsekvenser för
populationen av någon art
som flyttar via
projektområdet är mycket
liten. Barriäreffekten som
uppstår av vindkraftparken
bedöms inte påverka
fåglarnas flyttfågelstråk i
Sydösterbotten på något
nämnvärt sätt.
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Övrig fauna
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Projektet förändrar i liten
utsträckning djurens
livsmiljöer och medför
tillfälliga störningar för
faunan.

Projektet förändrar i liten
utsträckning djurens
livsmiljöer och medför
tillfälliga störningar för
faunan.

Projektet förändrar i liten
utsträckning djurens
livsmiljöer och medför
tillfälliga störningar för
faunan.

Inga direkta konsekvenser
uppstår i fråga om
utbredningsområdena för de
djurarter som är
skyddsmässigt värdefulla.

Inga direkta konsekvenser
uppstår i fråga om
utbredningsområdena för de
djurarter som är
skyddsmässigt värdefulla.

Inga direkta konsekvenser
uppstår i fråga om
utbredningsområdena för de
djurarter som är
skyddsmässigt värdefulla.

Djurarter som är vanliga på
projektområdet har i stor
utsträckning redan vant sig
vid de störningar som
skogsbruket medför.

Djurarter som är vanliga på
projektområdet har i stor
utsträckning redan vant sig
vid de störningar som
skogsbruket medför.

Djurarter som är vanliga på
projektområdet har i stor
utsträckning redan vant sig
vid de störningar som
skogsbruket medför.

Konsekvenserna för det
lokala fladdermusbeståndet
är små, ett tillräckligt
skyddsavstånd har beaktats
mellan det viktiga födoområdet i de västra delarna
av projektområdet.

Konsekvenserna för det
lokala fladdermusbeståndet
är små, ett tillräckligt
skyddsavstånd har beaktats
mellan det viktiga födoområdet i de västra delarna
av projektområdet.

Konsekvenserna är minst i
alternativ 3, eftersom antalet
vindkraftverk är minst.

Projektområdet är av högst
måttlig betydelse på riksnivå
för de flyttande
fladdermössen, även om
projektområdet är beläget ca
2 km från kusten.
Konsekvenserna för
fladdermössens flyttrutter
och populationer bedöms
vara små eller på lokal nivå
högst måttliga.

Projektområdet är av högst
måttlig betydelse på riksnivå
för de flyttande
fladdermössen, även om
projektområdet är beläget ca
2 km från kusten.
Konsekvenserna för
fladdermössens flyttrutter
och populationer bedöms
vara små eller på lokal nivå
högst måttliga.

Flygekorre påträffades inte
på projektområdet.

Flygekorre påträffades inte
på projektområdet.

Inga konsekvenser.

Konsekvenserna för det
lokala fladdermusbeståndet
är små, ett tillräckligt
skyddsavstånd har beaktats
mellan det viktiga födoområdet i de västra delarna
av projektområdet.
Projektområdet är av högst
måttlig betydelse på riksnivå
för de flyttande
fladdermössen, även om
projektområdet är beläget ca
2 km från kusten.
Konsekvenserna för
fladdermössens flyttrutter
och populationer bedöms
vara små eller på lokal nivå
högst måttliga.
Konsekvenserna för de
flyttande fladdermössen är
minst i alternativ 3, eftersom
den teoretiska
kollisionsrisken är minst då
antalet kraftverk är färre.
Flygekorre påträffades inte
på projektområdet.
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Skyddsområden
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En naturabedömning enligt
naturvårdslagen 65§ har
utförts för projektet.

En naturabedömning enligt
naturvårdslagen 65§ har
utförts för projektet.

En naturabedömning enligt
naturvårdslagen 65§ har
utförts för projektet.

Förverkligandet av
vindkraftparken orsakar inga
betydande direkta eller
indirekta konsekvenser för
de naturtyper vars skydd
ligger som grund för
Naturaområdena.
Naturtypernas utbredning
eller förekomst på området
bedöms inte förändras
överhuvudtaget.

Förverkligandet av
vindkraftparken orsakar inga
betydande direkta eller
indirekta konsekvenser för
de naturtyper vars skydd
ligger som grund för
Naturaområdena.
Naturtypernas utbredning
eller förekomst på området
bedöms inte förändras
överhuvudtaget.

Förverkligandet av
vindkraftparken orsakar inga
betydande direkta eller
indirekta konsekvenser för de
naturtyper vars skydd ligger
som grund för
Naturaområdena.
Naturtypernas utbredning
eller förekomst på området
bedöms inte förändras
överhuvudtaget.

Då man beaktar de på
Naturablanketterna
antecknade fåglars ekologi
och beteendemönster samt
de fågelutredningar som har
uppgjorts i samband med
projektet bedöms dessa
fåglar inte i betydande mån
röra sig på området för
vindkraftparken och området
bedöms inte heller bilda ett
betydande hinder för de
flyttande fåglarna. Enligt den
kollisionsriskbedömning som
baserar sig på observationer
riktas det inte betydande
konsekvenser mot de
fågelarter som utgör
skyddsgrunderna för
Naturaområdena varken som
ett enskilt projekt eller som
resultat av sammantagna
konsekvenser av övriga
närliggande projekt.

Då man beaktar de på
Naturablanketterna
antecknade fåglars ekologi
och beteendemönster samt
de fågelutredningar som har
uppgjorts i samband med
projektet bedöms dessa
fåglar inte i betydande mån
röra sig på området för
vindkraftparken och området
bedöms inte heller bilda ett
betydande hinder för de
flyttande fåglarna. Enligt den
kollisionsriskbedömning som
baserar sig på observationer
riktas det inte betydande
konsekvenser mot de
fågelarter som utgör
skyddsgrunderna för
Naturaområdena varken som
ett enskilt projekt eller som
resultat av sammantagna
konsekvenser av övriga
närliggande projekt.

Då man beaktar de på
Naturablanketterna
antecknade fåglars ekologi
och beteendemönster samt
de fågelutredningar som har
uppgjorts i samband med
projektet bedöms dessa
fåglar inte i betydande mån
röra sig på området för
vindkraftparken och området
bedöms inte heller bilda ett
betydande hinder för de
flyttande fåglarna. Enligt den
kollisionsriskbedömning som
baserar sig på observationer
riktas det inte betydande
konsekvenser mot de
fågelarter som utgör
skyddsgrunderna för
Naturaområdena varken som
ett enskilt projekt eller som
resultat av sammantagna
konsekvenser av övriga
närliggande projekt.

Inga konsekvenser.

Av de bedömda alternativen
utgör alternativ 3 de minsta
konsekvenserna.
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Samhällsstruktur och markanvändning
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Molpe-Petalax vindkraftspark
bedöms inte orsaka
betydande konsekvenser för
samhällsstrukturen.

Molpe-Petalax vindkraftspark
bedöms inte orsaka
betydande konsekvenser för
samhällsstrukturen.

Molpe-Petalax vindkraftspark
bedöms inte orsaka
betydande konsekvenser för
samhällsstrukturen.

Vindkraftparken planeras på
ett område som lämpar sig
för verksamheten och
grundar sig till stor del på
befintlig infrastruktur.

Vindkraftparken planeras på
ett område som lämpar sig
för verksamheten och
grundar sig till stor del på
befintlig infrastruktur.

Vindkraftparken planeras på
ett område som lämpar sig
för verksamheten och
grundar sig till stor del på
befintlig infrastruktur.

Vindparksprojekt
överensstämmer med de
riksomfattande målen för
områdesanvändningen och
stödjer särskilt uppnåendet
av de mål som gäller
utnyttjandet av förnybar
energi och utgör positiva
konsekvenser.

Vindparksprojekt
överensstämmer med de
riksomfattande målen för
områdesanvändningen och
stödjer särskilt uppnåendet
av de mål som gäller
utnyttjandet av förnybar
energi och utgör positiva
konsekvenser.

Vindparksprojekt
överensstämmer med de
riksomfattande målen för
områdesanvändningen och
stödjer särskilt uppnåendet
av de mål som gäller
utnyttjandet av förnybar
energi och utgör positiva
konsekvenser.

Konsekvenserna för
markanvändning är små och
riktas i huvudsak mot
byggplatserna för
kraftverken, servicevägarna
och elstationen. Sammanlagt
uppgår konstruktionerna till
max 2 % av projektområdet.

Konsekvenserna för
markanvändning är små och
riktas i huvudsak mot
byggplatserna för
kraftverken, servicevägarna
och elstationen. Sammanlagt
uppgår konstruktionerna till
mindre än 2 % av
projektområdet.

Konsekvenserna för
markanvändning är små och
riktas i huvudsak mot
byggplatserna för
kraftverken, servicevägarna
och elstationen. Sammanlagt
uppgår konstruktionerna till
cirka 1 % av projektområdet.

I landskapsplanen har man
på projektområdet betecknat
grundvattenområden och ett
mv-område. Vindkraftparken
bedöms inte försvaga dessa
beteckningar.
Området har i
etapplandskapsplanen
betecknats som ett område
för en regional vindkraftpark.
I alternativ 1 är 8 av 29
kraftverk belägna utanför tv1-området.
Projektområdet överlappar
Petalax Nyby delgeneralplan
i öst. Ett kraftverk har
placerats på ett område som
har betecknats som jord- och
skogsbruksområde.

I landskapsplanen har man
på projektområdet betecknat
grundvattenområden och ett
mv-område. Vindkraftparken
bedöms inte försvaga dessa
beteckningar.
Området har i
etapplandskapsplanen
betecknats som ett område
för en regional vindkraftpark.
I alternativ 2 är 5 av 24
kraftverk belägna utanför tv1-området.
Projektområdet överlappar
Petalax Nyby delgeneralplan
i öst. Inga kraftverk har
placerats på
delgeneralplaneområdet.
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Inga konsekvenser.

I landskapsplanen har man
på projektområdet betecknat
grundvattenområden och ett
mv-område. Vindkraftparken
bedöms inte försvaga dessa
beteckningar.
Området har i
etapplandskapsplanen
betecknats som ett område
för en regional vindkraftpark.
I alternativ 3 har alla
kraftverk placerats inom tv1-området.
Projektområdet överlappar
Petalax Nyby delgeneralplan i
öst. Inga kraftverk har
placerats på
delgeneralplaneområdet.
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Projektet bedöms inte
medföra märkbara
konsekvenser för
bedrivandet av skogsbruk i
området.

Projektet bedöms inte
medföra märkbara
konsekvenser för
bedrivandet av skogsbruk i
området.

Vindkraftverkens placering
beaktar ett avstånd på minst
700 m till närmaste
pälsfarm. Två pälsfarmer är
belägna intill bullergränsen
40 dB(A). En pälsfarm är
belägen precis inom
skuggningsområdet 8 h/a.
Sannolikt förhindrar den
befintliga skogen att
skuggningarna sprids ända
till pälsfarmen.

Vindkraftverkens placering
beaktar ett avstånd på minst
700 m till närmaste
pälsfarm. Två pälsfarmer är
belägna intill bullergränsen
40 dB(A). Alla pälsfarmer är
belägna utanför
skuggningsområdet 8 h/a.
Sysselsättningseffekten i
kommunerna beräknas vara
sammanlagt 160 årsverken.

Vägtrafik, radar och kommunikation

Sysselsättningseffekten i
kommunerna beräknas vara
sammanlagt 195 årsverken.

Projektet bedöms inte
Inga konsekvenser.
medföra märkbara
konsekvenser för bedrivandet
av skogsbruk i området. I
alternativ 3 är två kraftverk,
nr. 2 och nr. 9 belägna invid
åkerområden och splittrar
dessa.
Vindkraftverkens placering
beaktar ett avstånd på minst
700 m till närmaste pälsfarm.
Två pälsfarmer är belägna
intill bullergränsen 40 dB(A).
Alla pälsfarmer är belägna
utanför skuggningsområdet 8
h/a.
Sysselsättningseffekten i
kommunerna beräknas vara
sammanlagt 99 årsverken.

Trafiken på transportrutterna
ökar under anläggningstiden.

Trafiken på transportrutterna Trafiken på transportrutterna
ökar under anläggningstiden. ökar under anläggningstiden.

De mest betydande
konsekvenserna orsakas av
specialtransporterna, som
kan ge upphov till kortvariga
störningar i trafiken.

De mest betydande
konsekvenserna orsakas av
specialtransporterna, som
kan ge upphov till kortvariga
störningar i trafiken.

De mest betydande
konsekvenserna orsakas av
specialtransporterna, som
kan ge upphov till kortvariga
störningar i trafiken.

Under anläggningen kommer
transporterna till
projektområdet från riksväg
8 via Petalaxvägen (6780),
Korsbäckvägen (6781) och
Råbackavägen (17448) samt
via Strandvägen. Det byggs
två väganslutningar till
projektområdet (nordväst
och sydväst).

Under anläggningen kommer
transporterna till
projektområdet från riksväg
8 via Petalaxvägen (6780),
Korsbäckvägen (6781) och
Råbackavägen (17448) samt
via Strandvägen. Det byggs
två väganslutningar till
projektområdet (nordväst
och sydväst).

Under anläggningen kommer
transporterna till
projektområdet från riksväg
8 via Petalaxvägen (6780),
Korsbäckvägen (6781) och
Råbackavägen (17448) samt
via Strandvägen. Det byggs
två väganslutningar till
projektområdet (nordväst
och sydväst).

Beräknat antal tunga
transporter är 11 600 och
antal specialtransporter är
360.

Beräknat antal tunga
transporter är 9 600 och
antal specialtransporter är
290.

Beräknat antal tunga
transporter är 6 000 och
antal specialtransporter är
195.

Enligt Digita Ab:s utlåtande
kan tv-mottagningen störas
för 140 invånare i Korsbäck
och längs med
Långbackvägen.

Enligt Digita Ab:s utlåtande
kan tv-mottagningen störas
för 140 invånare i Korsbäck
och längs med
Långbackvägen.

Enligt Digita Ab:s utlåtande
kan tv-mottagningen störas
för 140 invånare i Korsbäck
och längs med
Långbackvägen. Eftersom
antalet kraftverk är betydligt
färre än vad beaktats i
utlåtandet är det sannolikt
att konsekvenserna blir
lindrigare.
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De närmaste landskaps- och
kulturarvsobjekten är Petalax
kyrkonejd (RKY 1993), Molpe
fiskarby och fiskehamn (RKY
1993 och 2009) samt
Korsnäs kyrka och prästgård
(1993 och 2009). Närmaste
nationellt värdefulla
landskapsområdet är
Övermalax-Åminne, beläget
på ett avstånd av ca 12 km.

Landskap och kulturarv

Bosättningen i närområdet
finns huvudsakligen i Petalax
och Molpe byar samt enskilt
längs med vägstrukturen.
Vindkraftverken är mest
synliga till de öppna
åkerområdena samt till havs.
Ställvis uppstår det nästan
betydande
landskapskonsekvenser för
bosättningen i Petalax.
Omgivande skog lindrar
konsekvenserna för
bosättningen i Molpe.
Det uppstår inga betydande
konsekvenser för något av
de värdeobjekt som finns i
närheten av vindkraftparken.

Fornlämningar

Yttersta kraftverken kommer
att förses med klart
blinkande flyghinderljus på
dagen och ett rött konstant
ljus på natten.
Flyghinderljuset på dagen
kommer inte att påverka
landskapskonsekvenserna i
någon betydande grad och
på natten är konsekvenserna
små.
Enligt Museiverket fanns det
inga befintliga fornlämningar
på projektområdet. Under
fornlämnings-inventeringen
lokaliserades två nya
fornlämningar, varav den
ena var långt förstörd.
Dermossens fornlämning är
belägen i de sydostliga
delarna av projektområdet
och anknyter till
jordbruksanorna.
Intill objektet, på ett avstånd
av ca 10 m, finns en befintlig
skogsväg som man har
planerat förstärka. Ifall
tillräckliga åtgärder för att
märka ut objekten i
terrängen vidtas och
byggnadsverksamheten
riktas till den motsatta sidan
av objektet uppstår det inte
negativa konsekvenser.

De närmaste landskaps- och
kulturarvsobjekten är Petalax
kyrkonejd (RKY 1993), Molpe
fiskarby och fiskehamn (RKY
1993 och 2009) samt
Korsnäs kyrka och prästgård
(1993 och 2009). Närmaste
nationellt värdefulla
landskapsområdet är
Övermalax-Åminne, beläget
på ett avstånd av över 12
km.

De närmaste landskaps- och Inga konsekvenser.
kulturarvsobjekten är Petalax
kyrkonejd (RKY 1993), Molpe
fiskarby och fiskehamn (RKY
1993 och 2009) samt
Korsnäs kyrka och prästgård
(1993 och 2009). Närmaste
nationellt värdefulla
landskapsområdet är
Övermalax-Åminne, beläget
på ett avstånd av över 12
km.

Bosättningen i närområdet
finns huvudsakligen i Petalax
och Molpe byar samt enskilt
längs med vägstrukturen.

Bosättningen i närområdet
finns huvudsakligen i Petalax
och Molpe byar samt enskilt
längs med vägstrukturen.

Vindkraftverken är mest
synliga till de öppna
åkerområdena samt till havs.
Ställvis uppstår det nästan
betydande
landskapskonsekvenser för
bosättningen i Petalax.
Omgivande skog lindrar
konsekvenserna för
bosättningen i Molpe.

Vindkraftverken är mest
synliga till de öppna
åkerområdena samt till havs.
Landskapskonsekvenserna
för bosättningen i Petalax by
är måttliga. Omgivande skog
lindrar konsekvenserna för
bosättningen i Molpe.
Det uppstår inga betydande
konsekvenser för något av de
värdeobjekt som finns i
närheten av vindkraftparken.

Det uppstår inga betydande
konsekvenser för något av
de värdeobjekt som finns i
Yttersta kraftverken kommer
närheten av vindkraftparken.
att förses med klart
Yttersta kraftverken kommer blinkande flyghinderljus på
att förses med klart
dagen och ett rött konstant
blinkande flyghinderljus på
ljus på natten.
dagen och ett rött konstant
Flyghinderljuset på dagen
ljus på natten.
kommer inte att påverka
Flyghinderljuset på dagen
landskapskonsekvenserna i
kommer inte att påverka
någon betydande grad och på
landskapskonsekvenserna i
natten är konsekvenserna
någon betydande grad och
små.
på natten är konsekvenserna
små.
Enligt Museiverket fanns det
Inga konsekvenser.
inga befintliga fornlämningar
på projektområdet. Under
fornlämnings-inventeringen
lokaliserades två nya
fornlämningar, varav den ena
var långt förstörd.
Dermossens fornlämning är
belägen i de sydostliga
delarna av projektområdet
och anknyter till
jordbruksanorna.
I alternativ 3 är det närmaste
Intill objektet, på ett avstånd kraftverket planerat på ett
av ca 10 m, finns en befintlig avstånd av 280 m från
skogsväg som man har
fornlämningen. Den befintliga
planerat förstärka. Ifall
skogsbilvägen som löper
tillräckliga åtgärder för att
invid objekten har inte
märka ut objekten i
planerats förstärkas och
terrängen vidtas och
därmed riktas inga möjliga
byggnadsverksamheten
konsekvenser mot
riktas till den motsatta sidan fornlämningen.
av objektet uppstår det inte
negativa konsekvenser.
Enligt Museiverket fanns det
inga befintliga fornlämningar
på projektområdet. Under
fornlämnings-inventeringen
lokaliserades två nya
fornlämningar, varav den
ena var långt förstörd.
Dermossens fornlämning är
belägen i de sydostliga
delarna av projektområdet
och anknyter till
jordbruksanorna.
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Människans levnadsförhållanden och trivsel
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Vindkraftsparken förhindrar
inte att man vistas på
området eller använder
området för rekreation.

Vindkraftsparken förhindrar
inte att man vistas på
området eller använder
området för rekreation.

Vindkraftsparken förhindrar
inte att man vistas på
området eller använder
området för rekreation.

Konsekvenserna för trivseln
och rekreationsanvändningen
är i huvudsak upplevda;
åsynen av vindkraftverken
samt vindkraftverkens ljud
och rörelser kan upplevas
som störande.

Konsekvenserna för trivseln
och rekreationsanvändningen
är i huvudsak upplevda;
åsynen av vindkraftverken
samt vindkraftverkens ljud
och rörelser kan upplevas
som störande.

Konsekvenserna för trivseln
och rekreationsanvändningen
är i huvudsak upplevda;
åsynen av vindkraftverken
samt vindkraftverkens ljud
och rörelser kan upplevas
som störande.

Enligt invånarenkäten
(sampel 500 hushåll, 173
svar = svarsprocent 35)
ansåg 47 % att
vindkraftparken skulle
påverka boendetrivseln
ganska eller mycket
negativt, 32 % ansåg att
vindkraftparken inte har
någon inverkan på trivseln
och 15 % ansåg att
konsekvenserna skulle vara
positiva.

Enligt invånarenkäten
(sampel 500 hushåll, 173
svar = svarsprocent 35)
ansåg 47 % att
vindkraftparken skulle
påverka boendetrivseln
ganska eller mycket
negativt, 32 % ansåg att
vindkraftparken inte har
någon inverkan på trivseln
och 15 % ansåg att
konsekvenserna skulle vara
positiva.

Enligt invånarenkäten
(sampel 500 hushåll, 173
svar = svarsprocent 35)
ansåg 47 % att
vindkraftparken skulle
påverka boendetrivseln
ganska eller mycket negativt,
32 % ansåg att
vindkraftparken inte har
någon inverkan på trivseln
och 15 % ansåg att
konsekvenserna skulle vara
positiva.

Av invånarenkäten att döma
upplevdes vindparkprojektet
ha flest negativa
konsekvenser för faktorer
som berör bostadsområdets
anseende, miljöns kvalitet
och rekreationsanvändning.

Av invånarenkäten att döma
upplevdes vindparkprojektet
ha flest negativa
konsekvenser för faktorer
som berör bostadsområdets
anseende, miljöns kvalitet
och rekreationsanvändning.

Av invånarenkäten att döma
upplevdes vindparkprojektet
ha flest negativa
konsekvenser för faktorer
som berör bostadsområdets
anseende, miljöns kvalitet
och rekreationsanvändning.
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Sammantagna konsekvenser
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Närliggande projekt som
bedöms kunna ha
sammantagna konsekvenser
med Molpe-Petalax är
Granskog vindkraftpark,
Poikel vindkraftpark och
Petalax Ribäcken.

Närliggande projekt som
bedöms kunna ha
sammantagna konsekvenser
med Molpe-Petalax är
Granskog vindkraftpark,
Poikel vindkraftpark och
Petalax Ribäcken.

Närliggande projekt som
bedöms kunna ha
sammantagna konsekvenser
med Molpe-Petalax är
Granskog vindkraftpark,
Poikel vindkraftpark och
Petalax Ribäcken.

Sammantagna modelleringar
har uppgjorts för MolpePetalax och Granskog
vindkraftparker och har
bedömts gemensamt i MKB.

Sammantagna modelleringar
har uppgjorts för MolpePetalax och Granskog
vindkraftparker och har
bedömts gemensamt i MKB.

Sammantagna modelleringar
har uppgjorts för MolpePetalax och Granskog
vindkraftparker och har
bedömts gemensamt i MKB.

De mest betydande
sammantagna
konsekvenserna kan uppstå
med tanke på det flyttande
fågelbeståndet och Natura
2000-områdena.

De mest betydande
sammantagna
konsekvenserna kan uppstå
med tanke på det flyttande
fågelbeståndet och Natura
2000-områdena.

De mest betydande
sammantagna
konsekvenserna kan uppstå
med tanke på det flyttande
fågelbeståndet och Natura
2000-områdena.

Vindkraftparkerna uppgör
etappvis förekommande
hinder som flyttfåglarna
måste väja för. Nuvarande
flyttrutter löper öster och
väster om den planerade
vindkraftparken och
projekten är belägna i en
förmånlig riktning med taken
på flyttsträcken. Mellan
projektområdena förblir ca
3-6 km breda områden som
är fria från vindkraftverk.

Vindkraftparkerna uppgör
etappvis förekommande
hinder som flyttfåglarna
måste väja för. Nuvarande
flyttrutter löper öster och
väster om den planerade
vindkraftparken och
projekten är belägna i en
förmånlig riktning med taken
på flyttsträcken. Mellan
projektområdena förblir ca
3-6 km breda områden som
är fria från vindkraftverk.

Vindkraftparkerna uppgör
etappvis förekommande
hinder som flyttfåglarna
måste väja för. Nuvarande
flyttrutter löper öster och
väster om den planerade
vindkraftparken och
projekten är belägna i en
förmånlig riktning med taken
på flyttsträcken. Mellan
projektområdena förblir ca 36 km breda områden som är
fria från vindkraftverk.

I Naturabedömningen för
Österbottens
etapplandskapsplan 2 har
man bedömt att de
sammantagna
konsekvenserna för
fågelbeståndet som
förekommer på
Naturaområdet Petalax
åmynning är måttliga, men
inte betydande. Speciellt
bedömdes konsekvenserna
rikta sig mot havsörnen,
lomfåglar och trana samt de
arter som samlas under på
området under flytten. NTMcentralen ansåg att man inte
kan utesluta möjligheten för
att det kunde uppkomma
betydande konsekvenser för
Naturaområdet och
rekommenderade att Molpeområdet stryks från planen.

I Naturabedömningen för
Österbottens
etapplandskapsplan 2 har
man bedömt att de
sammantagna
konsekvenserna för
fågelbeståndet som
förekommer på
Naturaområdet Petalax
åmynning är måttliga, men
inte betydande. Speciellt
bedömdes konsekvenserna
rikta sig mot havsörnen,
lomfåglar och trana samt de
arter som samlas under på
området under flytten. NTMcentralen ansåg att man inte
kan utesluta möjligheten för
att det kunde uppkomma
betydande konsekvenser för
Naturaområdet och
rekommenderade att Molpeområdet stryks från planen.

I Naturabedömningen för
Österbottens
etapplandskapsplan 2 har
man bedömt att de
sammantagna
konsekvenserna för
fågelbeståndet som
förekommer på
Naturaområdet Petalax
åmynning är måttliga, men
inte betydande. Speciellt
bedömdes konsekvenserna
rikta sig mot havsörnen,
lomfåglar och trana samt de
arter som samlas under på
området under flytten. NTMcentralen ansåg att man inte
kan utesluta möjligheten för
att det kunde uppkomma
betydande konsekvenser för
Naturaområdet och
rekommenderade att Molpeområdet stryks från planen.
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Sammantagna konsekvenser
för de arter som står som
skyddsgrunder för de
bedömda Naturaområdena
kan enligt Molpe-Petalax
Naturabedömning uppstå
främst för trana och sädgås.
Projektet bedöms inte orsaka
betydande sammantagna
konsekvenser på kort eller
lång sikt med andra projekt i
området för arterna på de
Naturaområden som har
bedömts i
Naturabedömningen. De
sammantagna
konsekvenserna riskerar inte
heller Naturanätverkets
funktionalitet och
enhetlighet.

Sammantagna konsekvenser
för de arter som står som
skyddsgrunder för de
bedömda Naturaområdena
kan enligt Molpe-Petalax
Naturabedömning uppstå
främst för trana och sädgås.
Projektet bedöms inte orsaka
betydande sammantagna
konsekvenser på kort eller
lång sikt med andra projekt i
området för arterna på de
Naturaområden som har
bedömts i
Naturabedömningen. De
sammantagna
konsekvenserna riskerar inte
heller Naturanätverkets
funktionalitet och
enhetlighet.

Sammantagna konsekvenser
för de arter som står som
skyddsgrunder för de
bedömda Naturaområdena
kan enligt Molpe-Petalax
Naturabedömning uppstå
främst för trana och sädgås.
Projektet bedöms inte orsaka
betydande sammantagna
konsekvenser på kort eller
lång sikt med andra projekt i
området för arterna på de
Naturaområden som har
bedömts i
Naturabedömningen. De
sammantagna
konsekvenserna riskerar inte
heller Naturanätverkets
funktionalitet och
enhetlighet.
Även med tanke på de
sammantagna
konsekvenserna bildar
alternativ 3 de minsta
konsekvenserna.

30.3 Alternativens genomförbarhet
Av de bedömda alternativen har alternativen 1 och 2 uppgjorts med alternativa
kraftverkstyper, vilket lyfter fram hur valet av kraftverk och dess käll-ljud
inverkar på bullerkonsekvensernas grad och spridning. Då man i alternativ 1 har
modellerat med ett tystare kraftverk är det möjligt att placera flera kraftverk på
projektområdet. Alternativ 3 har uppgjorts på basen av inkommen respons från
myndigheter, lokaliseringskommunerna och närboende.
Vid alternativ 1 och 2 uppstår det betydande bullerkonsekvenser för en gård
som är belägen i Kråkträsk, sydost om projektområdet. Alternativen 1 och 2
innebär även kraftigare landskapskonsekvenser för bosättningen i närområdet,
speciellt för bosättningen öster om projektområdet. Hur man upplever
landskapskonsekvenserna är individuellt och baserar sig på inställningar och
upplevelser. Landskapskonsekvenserna är nära betydande för de närboende i
alternativen 1 och 2. Skuggningskonsekvenserna överstiger ställvis riktvärden i
alla tre alternativ. Modelleringarna beaktar dock inte befintlig skog och i
verkligheten är konsekvenserna lindrigare och uppnår högst sannolikt inte
betydande konsekvenser. I alternativ 1 och 2 är det även vissa specifika
kraftverk som bildar de kraftigaste skuggningskonsekvenserna. Av de bedömda
alternativen är uppstår de lindrigaste skuggningskonsekvenserna av alternativ
3.
Vid flyttfågeluppföljningen observerade man att fåglarna vid nuläget redan
huvudsakligen utnyttjar områden som löper öster och väster om den planerade
vindkraftparken. Enligt Natura 2000-bedömningen uppstår det inte betydande
konsekvenser för någon art på vilkens bas områdenas skydd baseras och inte
heller på Naturaområdenas och nätverkets enhetlighet. Ur natursynvinkel är
alternativ 3 det mest fördelaktigaste, eftersom antalet kraftverk är färre,
kraftverken är placerade i en för flyttfåglarna fördelaktiv formation och arealen
som behövs för konstruktionerna är mindre.
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Helhetsmässigt kan alternativ 3 anses vara det mest genomförbara på basen av
konsekvenserna för Natura 2000, landskapskonsekvenserna och på basen av
den respons som inkommit av närboende.
31 UPPFÖLJNING AV KONSEKVENSER
31.1 Buller
Bullret från vindkraftparken när den är i drift kan vid behov följas upp genom
mätningar enligt miljöministeriets anvisningar OH 3/2014.
De bullermodelleringar som gjorts för Molpe-Petalax vindkraftpark visar dock att
uppföljningen inte är påkallad om kraftverkens käll-ljud inte innehåller
smalbandigt eller tonartade amplitudmodulerade ljud. Om detta inte kan
garanteras är bullermätningar påkallade eftersom de modellerade bullernivåerna
ligger över 35 dB(A) vid de närmsta husen. Osäkerheten i eventuella
sammantagna konsekvenser med Granskog vindkraftpark betyder även att
behovet av ett åläggande att följa upp bullerkonsekvenser inte kan uteslutas.
31.2 Skuggningar
Skuggningarna från vindkraftparken när den är i drift kan vid behov följas upp
genom fältobservationer och enkäter till potentiellt störda objekt.
De skuggmodelleringar som gjorts för Molpe-Petalax vindkraftpark visar dock att
uppföljning inte är påkallad om parken byggs enligt alternativ 3. Om andra
alternativ väljs kan skuggningsuppföljningar vara påkallade eftersom de
modellerade nivåerna ligger över 8 h/a vid de närmsta husen.
31.3 Fågelbeståndet
31.3.1 Det häckande fågelbeståndet
Det kan övervägas att följa upp det häckande fågelbeståndet på vindkraftparken
område under projektets byggskede och under början av driftskedet alltid vid
behov. De utredningar av fågelbeståndet som har genomförts under MKBförfarandet beskriver situationen innan vindkraftsparken byggs. I fråga om det
häckande fågelbeståndet kan man följa upp häckningsbeståndet hos de
skyddsmässigt värdefulla arterna och de förändringar som sker i dessa inom
projektområdet. Man kan fästa uppmärksamhet vid de arter som förekommer i
området samt vid var och på vilket avstånd fåglarnas revir är belägna i
förhållande till vindkraftverken.
Molpe-Petalax vindkraftpark bedöms inte medföra betydande konsekvenser för
häckande fåglar och därmed anses uppföljningen av det häckande
fågelbeståndet inte vara nödvändig.
31.3.2 Flyttfågelbeståndet
Fåglarnas flyttning sker på en bred front, och de flyttstråk som används varierar
i viss mån från år till år beroende på bl.a. väderförhållandena och
vindriktningarna. Vindkraftparkens läge intill fåglarnas flyttstråk gör att man kan
följa fåglarnas beteende när de möter vindkraftparken och observera eventuella
kollisionssituationer. Riktad och ändamålsenlig observation av de fåglar som
flyttar genom området (t.ex. gäss, svanar, tranor och rovfåglar) ger värdefull
information om sannolikheten för kollisioner och fåglarnas undanmanövrar på en
plats där fåglarna flyttar i tillräcklig mängd och de kan observeras relativt
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enkelt. Uppföljningen av vår- och höstflyttningen ska vara tillräckligt omfattande
sett till arbetsmängden samt tidsmässigt täckande, så att man under
uppföljningen får en tillräcklig bild av flyttningen genom området och fåglarnas
beteende i närheten av vindkraftverken.
Det rekommenderas att den eventuella uppföljningen av flyttfåglarna genomförs
i samarbete med andra vindkraftparker i trakten, eftersom det är det
effektivaste sättet att få en täckande bild av eventuella förändringar i
flyttstråken.
Vid flyttfågelobservationerna för Molpe-Petalax observerade man att fåglarnas
huvudsakliga flyttstråk redan i dagsläge löper förbi den planerade
vindkraftparken. Därmed är det inte nödvändigt att följa upp det flyttande
fågelbeståndet. Verksamhetsidkaren bör dock vara medveten om kollisonsrisken
för flyttande fågel och ha beredskap att inleda uppföljning om så påkallas.
31.4 Fladdermöss
Det är möjligt att följa upp vindkraftprojektets konsekvenser för
fladdermusbeståndet i området i byggskedet och till exempel under två år av
driftskedet efter att vindkraftparken har tagits i bruk. Under uppföljningsåren
kan förekomsten av fladdermöss på området kartläggas med hjälp av detektorer
åtminstone under fem nätter (juni–juli). I samband med sökandet efter kadaver
vid uppföljningen av flyttfågelbeståndet kan man även söka efter eventuella
döda fladdermöss i närheten av vindkraftverken. Resultaten av uppföljningen
rapporteras till ELY-centralen i Södra Österbotten.
Molpe-Petalax projektområde konstaterades under karteringarna inte som
helhet vara en passande livsmiljö för fladdermusen. Molpe-Petalax vindkraftpark
är belägen i närheten av kusten och under flyttkarteringen observerade man ett
högt flyttantal, även om fladdermössen i relation förekom i ett större antal på
1,5 m höjd än vid 60 m.
Projektområdet kan ha regional betydelse för de flyttande fladdermössen.
Därmed skall verksamhetsidkaren vara medveten om kollisonsrisken för
flyttande fladermöss och ha beredskap att inleda uppföljning om så påkallas.
31.5 Viltarter och jakt
Vindkraftprojektets konsekvenser för jaktpraxis i området kan uppföljas i
projektets byggskede och vid behov 1–2 år efter att vindkraftsparken har tagits
i bruk genom intervjuer med medlemmar i de jaktföreningar som verkar på
området.
Enligt bedömning är dock konsekvenserna för jakten inte betydande och därmed
är en uppföljning inte nödvändig.
31.6 Annan uppföljning
Konsekvenserna för människorna kan följas upp utifrån responsen på
vindkraftparken och de störningar som parken eventuellt ger upphov till. Man
försöker i mån av möjlighet avhjälpa verkliga problem som framkommer genom
motiverad respons.
Vid behov kan man bland invånarna i närområdet genomföra en invånarenkät
om hur konsekvenserna av vindkraftparken upplevs, när vindkraftparken har
FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

227 (263)

11.12.2014

varit i drift i två år. Konsekvenserna för rekreationsanvändningen kan även
följas upp genom intervjuer med representanter för jaktklubbarna efter att
driften av vindkraftparken har inletts.
På basen av att flertalet människor har angett att de känner oro för
vindkraftparkens konsekvenser bör verksamhetsidkaren vara medveten om
situationen och ha beredskap att inleda uppföljning om så påkallas.
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