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I
FÖRORD
Syftet med detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har varit
att utreda miljökonsekvenserna av det vindkraftspark som planeras i Molpe-Petalax i
Korsnäs och Malax. Denna miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats utifrån det MKBprogram som blev färdigt i oktober 2013 samt utifrån utlåtanden och åsikter om MKBprogrammet. I MKB-beskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt en enhetlig
bedömning
av
projektets
miljökonsekvenser
som
ett
resultat
av
bedömningsförfarandet. MKB-beskrivningen har utarbetats av FCG Design och
planering Ab på uppdrag av VindIn Ab Oy. I FCG:s arbetsgrupp deltog:
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Planerare, FM Kristina Salomaa
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Ingenjör, Ing. Janne Märsylä
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Riikka Ger, FCG Design och planering Ab
Kristina Salomaa, FCG Design och planering Ab

Utredning av fornlämningar


Jaana Itäpalo, K-P:n Arkeologiapalvelu

Fågel-, växt- och biotoputredningar






Paavo Sallinen, FCG Design och planering Ab
Tiina Mäkelä, FCG Design och planering Ab
Marja Nuottajärvi, FCG Design och planering Ab
Harry Lillandt, Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Turo Tuomikoski, Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Fladdermusutredning


Janne Partanen, FCG Design och planering Ab

Natura-utredning



Marjo Pihlaja, FCG Design och planering Ab
Tiina Mäkelä, FCG Design och planering Ab
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Åkerlandskap i närheten av Molpe-Petalax vindkraftspark.
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Använda förkortningar och termer:
dB, decibel

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

dB (A)

Decibel, dB, används som mätetal för buller. A-vägning
tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och
skrivs med mätvärdet dB (A).

CO2

koldioxid

NOx

kväveoxid

SO2

svaveldioxid

EU

Europeiska unionen

ton/GWh

ton koldioxid per producerad gigawattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

GWh

gigawattimme

km

kilometer

kV

kilovolt

m

meter

m.ö.h.

meter över havet

MW

megawatt

MWh

megawattimme

t

ton

ha

hektar

h/a

timmar / år

m/s

meter / sekund

v

hastighet

RD

rotordiameter

HH

tornens höjd

UHEX

databas för hotade arter

VTT

Statens tekniska forskningscentral

TUKES

Säkerhets- och kemikalieverket

Trafi

Trafiksäkerhetsverket

Miljötillstånd

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

MKB

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

MKB-program

Den projektansvariges plan över
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras
i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en
miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
Projektet
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark som
är belägen i ett skogsområde mellan Molpe,
Häggvik, Korsbäck, Långbacken och Petalax.
Projektområdet är beläget både i Malax och
Korsnäs kommuner och dess areal är ca 2 300
hektar. Enligt preliminära uppskattningar är
vindförhållandena i området gynnsamma.
VindIn Ab Oy har ingått arrendeavtal med
områdets markägare för ibruktagandet av
området för vindkraftsparkens behov.
Projektansvarig
VindIn Ab Oy är ett dotterbolag till det svenska
vindkraftföretaget VindIn AB. Företagets mål
är att identifiera lämpliga platser samt
utveckla, bygga och driva vindkraftverk i
Norden. VindIn Ab Oy utvecklar för närvarande
flera vindkraftsparker i Finland.
Projektets bakgrund och mål
Bakgrunden till vindparksprojektet är de
klimatpolitiska mål som Finland har förbundit
sig till genom internationella avtal och som
medlem
av
EU.
En
mångsidig
energiproduktion har också lyfts fram som en
central
prioritet
i
Österbottens
landskapsprogram för åren 2011–2014.
Förfarande vid
miljökonsekvensbedömning
Syftet
med
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet)
är att främja bedömningen och ett enhetligt
beaktande
av
miljökonsekvenserna
vid
planering och beslutsfattande. Dessutom är
syftet att öka medborgarnas tillgång till
information samt deras möjligheter att delta i
och påverka projektplaneringen. Det är viktigt
att påpeka om att inga beslut görs eller
tillstånd beviljas i samband med MKBförfarandet.
MKB-förfarandet består av två skeden. I det
första skedet uppgjordes ett program för
miljökonsekvensbedömning (MKB-program). I
det andra skedet genomförs den egentliga
miljökonsekvensbedömningen, vars resultat
sammanställts i denna miljökonsekvensbeskrivning. MKB-programmet för MolpePetalax
vindkraftspark
lämnades
till
kontaktmyndigheten i oktober 2013 och detta
dokument är projektets MKB-beskrivning.
MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens
utlåtande om den kommer att beaktas i ett

senare skede vid projektets tillståndsprocesser.
I
beslutet
om
tillstånd
redogör
tillståndsmyndigheten
för
hur
MKBbeskrivningen
och
kontaktmyndighetens
utlåtande om den har beaktats.
Detta
MKB-förfarande
koordineras
och
övervakas
av
Närings-,
trafikoch
miljöcentralen
(NTM-centralen)
i
Södra
Österbotten.
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes
under våren 2013 vid sidan av den preliminära
tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten
lade fram MKB-programmet till påseende på
hösten 2013.
Konsekvensbeskrivningen
som
innehåller
resultaten av bedömningsarbetet läggs fram
till påseende under 2014 för två månader
framåt. Bedömningsförfarandet avslutas efter
att kontaktmyndighetens gett sitt utlåtande
om konsekvensbeskrivningen i början av år
2015. Enligt den preliminära tidsplanen
genomförs och färdigställs den förberedande
planeringen,
MKB-förfarandet
och
planläggningen
av
projektområdet
huvudsakligen under 2013-2015.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för
vindkraftsparken ansökas under år 2015, efter
att
MKB-förfarandet
och
planläggningsförfarandet har avslutats. Om
tillstånden för vindkraftsparken beviljas enligt
tidsplanen, kan byggandet inledas år 2016 och
avslutas år 2017.
Information och deltagande
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(MKB-förfarande) är en öppen process i vilken
invånare,
medborgarorganisationer,
olika
myndigheter och andra intressegrupper kan
delta. Invånarna och andra sakägare kan delta
i projektets MKB-förfarande och därigenom i
projektets planering och beslutsfattande.
För
att
övervaka
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning
har
en
uppföljningsgrupp tillsatts. Gruppens uppgift
är att främja informationsflödet och -utbytet
mellan den projektansvarige, myndigheterna
och
andra
intressentgrupper.
Uppföljningsgruppen
följer
med
miljökonsekvensbedömningens förlopp samt
lägger fram åsikter om bedömningsarbetet och
beredningen av MKB-beskrivningen.
Under
MKB-förfarandet
ordas
två
informationsoch
diskussionsmöten
för
allmänheten:
ett
ordnades
i
MKB-

VI
programskedet
och
ett
ordnas
när
miljökonsekvensbedömningen är framsatt. På
mötena kan allmänheten ställa frågor och
lägga fram åsikter om projektet
och
bedömningen av dess konsekvenser.
NTM-centralen i Södra Österbotten informerar
och kungör officiellt om MKB-förfarandet både
på Internet och med hjälp av material som
läggs fram till påseende. Åsikter och
utlåtanden om MKB-programmet och beskrivningen sänds till NTM-centralen. VindIn
Ab Oy har öppnat en lokal i Närpes
(Närpesvägen 9) där man kan bekanta sig
med projektet och övriga projekt som den
projektansvarige planerar i regionen.
Beskrivning av projektet
Beroende
på
projektalternativ
kommer
vindkraftsparken att bestå av 15–29 kraftverk
med en enhetseffekt på cirka 3,5 MW per
vindkraftverk. De planerade vindkraftverkens
totala kapacitet skulle vara cirka 50-100 MW
och
den
uppskattade
årliga
nettoelproduktionen skulle då maximalt uppgå
till cirka 120 - 240 GWh.
Vindkraftsparken består av vindkraftverk
inklusive fundament, jordkablar som förbinder
vindkraftverken med varandra, en elstation
och vägar mellan vindkraftverken. Varje
vindkraftverk består av ett torn som monteras
på fundamentet, en trebladig rotor och ett
maskinhus. Vindkraftverkens totala höjd
kommer att vara cirka 200 meter. Kring varje
vindkraftverk måste trädbeståndet röjas på ett
cirka en hektar stort område för att ge
utrymme åt bygg- och installationsarbeten.
Innanför projektområdet byggs en 110 kV
elstation, där den effekt som vindkraftverken
producerar
transformeras
till
en
överföringsspänning
på
110 kV.
Från
elstationen överförs elen till det nationella
nätet. I detta fall skall vindkraftparken
anslutas till det nationella nätet antingen i
Toby elstation i Korsholm eller till en ny 400
kV station som skall byggas i närheten av
Pörtom i Närpes. I dagens läge finns inga
beslut om vilken anslutningspunkten kommer
att vara. I båda alternativen genomförs
elöverföringen med jordkabel. Elöverföringen
utanför vindkraftsparken bedöms i en skild
tillståndsprocess
för
kraftledning
som
övervakas av Energimarknadsverket (EMVprocess).
FCG Design och planering Ab
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Bedömda alternativ
I MKB-programskedet presenterades fem
genomförandealternativ
där
den
totala
mängden
kraftverk
varierade.
Under
processens förlopp har det på basen av
feedback och åsikter samt när kunskapsnivån
ökat framgått ett behov för att studera
helhetsalternativ med färre antal kraftverk.
Det må ytterligare påpekas om att MKBalternativen inte motsvarar exakta scenarion
för vindkraftsprojektet, utan är riktgivande.
Vindkraftparkens
slutliga
antal
kraftverk
fastställs i planläggingen på basen av
utredningarna i MKB.
Totalt tre alternativ för vindkraftsparken
studerades. Alternativen skiljer sig från
varandra i avseende på vindkraftparkens
omfattning,
d.v.s.
antalet
vindkraftverk
varierar mellan 15-29 stycken samt till
kraftverkens
käll-ljud.
Alternativen
som
granskats inom ramen för vindparksprojektet i
Molpe-Petalax är:



Alternativ 1: 29 vindkraftverk.



I alternativ 1 består vindkraftparken av 29
vindkraftverk med total kapacitet på cirka
100 MW. Alternativet har modellerats med
kraftverkstypen eno 126. Kraftverkets
totala höjd är 205 meter.



Alternativ 2: 24 vindkraftverk.





I alternativ 2 består vindkraftparken av 24
vindkraftverk med total kapacitet på cirka
80 MW. Alternativet har modellerats med
kraftverkstypen Vestas V126. Kraftverkets
totala höjd är 205 meter.
Alternativ 3: 15 vindkraftverk

 I alternativ 3 består vindkraftparken av 15
vindkraftverk med total kapacitet på cirka
50 MW. Alternativet har modellerats med
kraftverkstypen Vestas V126. Kraftverkets
totala höjd är 205 meter



Alternativ 0: Projektet genomförs inte



I det så kallade nollalternativet genomförs
projektet inte, och motsvarande mängd el
produceras på annat sätt.
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Sammandrag
miljökonsekvenser

av

projektets

Buller
Ljudet
som
orsakas
av
arbetet
i
anläggningsskedet är lokalt sett kortvarigt och
orsakas främst av de arbetsmaskiner som
används
vid
byggplatserna
och
av
transporterna till byggområden. Ett mer
betydande ljud än dessa ljud förorsakas av
vindkraftverken då de är i drift. Varje
kraftverksmodell har ett specifikt käll-ljud. I
detta käll-ljud ingår två skilda typer av ljud;
det aerodynamiska ljudet som uppstår vid
rotorbladens passage genom luften och det
mekaniska
ljudet
som
uppstår
av
transformatorn i kraftverket. Vindkraftsljudet
är bredbandigt och kan indelas i tre olika
kategorier på basen av dess frekvenser. Det
buller som främst är hörbart är ljudet som
uppstår vid frekvenserna 250-2000 Hz, det
lågfrekventa ljudet är ljud vid frekvenserna
20-200 Hz och infraljud är ljud vid
frekvenserna 1-20 Hz.
Bullerkonsekvenserna
av
vindkraftverken
under drift modellerades med hjälp av av ett
datorprogram
vid
namnet
WindPRO.
Modelleringen
gjordes
i
enlighet
med
miljöministeriets anvisningar 2/2014 och
standarden ISO-9613-2 för en situation då alla
kraftverk orsakar som mest buller, bullret
sprids i medvind i alla riktningar och
vindhastigheten är 8 meter per sekund på
referenshöjden 10 m över markytan. I
modelleringarna har man även beaktat
projektet Granskog som är beläget sydväst om
Molpe-Petalax och består av 5 kraftverk. Enligt
modellen är ljudet från kraftverken till
omfattningen tämligen lokalt. I alternativ 1
har kraftverken en utgångsbullernivå på 105,5
dB(A) och alternativen 2 och 3 har en
utgångsbullernivå på 107,5 dB(A).
Området där bullernivån överstiger 45 dB(A)
är i alternativ 1 ca 1 665 ha stort och är
beläget inom projektområdet. I alternativ 2 är
motsvarande område även beläget inom
projektområdet men något mindre, 1 595 ha.
I alternativ 3 är 45 dB(A) området ca 995 ha.
Området där bullernivån överstiger 40 dB(A)
stäcker sig som mest 1 100- 1 400 meter från
närmaste kraftverk i de olika alternativen.
Området där bullernivån överstiger 35 dB(A)
sträcker sig som mest till 2,5 km från det
FCG Design och planering Ab
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närmaste kraftverket i alternativ 2. 35 decibel
motsvarar grovt sett ljudnivån från en
viskning eller från skogens sus.
Enligt modelleringarna finns det i alternativ 1
och 2 en fast bostad belägen inom 40 dB(A)
området där planeringsriktvärdena för buller
överskrids. I alternativ 1 finns det tre och i
alternativ 2 fyra fritidsbostäder som är
belägna inom bullerområdet 35 dB(A).
Planeringsriktvärdet för fritidsbosättning gäller
dock planlagda områden för fritidsbosättning
och inte enskilda byggnader. Fritidsbostäderna
som i detta fall är belägna inom 35 dB(A) är
belägna på områden som har planlagts för fast
bosättning eller belägna utanför planlagda
områden. I alternativ 3 är inga fasta bostäder
belägna inom bullerområdet 40 dB(A) eller
fritidsbostäder inom bullerområdet 35 dB(A).
Det lågfrekventa ljudet underskrider Socialoch hälsovårdsministeriets riktvärden enligt
anvisningen om boendehälsa (2003) i alla
alternativen. Enligt modelleringarna är det
dock möjligt att det lågfrekventa ljudet är
hörbart
inomhus
i
några
närliggande
byggnader.
Skuggningar och blinkningar
När solen lyser bakom ett vindkraftverk som
är
i
drift
orsakas
rörliga
skuggor i
vindkraftverkets närområde. Omfattningen av
skuggor och blinkningar från kraftverken
varierar
med
årstidernas
variationer
i
ljusförhållanden och avstånd från kraftverk.
Dessutom beror omfattningen av dessa
konsekvenser mycket på förekomsten av
synlighetshinder, speciellt på skogsområdens
skymmande effekt omkring kraftverken.
Konsekvenserna av skuggbildningen från
vindkraftverken modellerades med hjälp av
datorprogrammet WindPRO. Modelleringen
gjordes för en så kallad verklig situation (real
case). Den verkliga situationen grundar sig på
uppmätta mängden soltimmar och uppgifter
om vädret i området.
Enligt modelleringen kommer den intensivaste
delen av det så kallade skuggområdet att
huvudsakligen begränsas till vindkraftverkens
omedelbara omgivning. Konsekvenserna är
större i alternativ 1 eftersom det innehåller en
större mängd kraftverk. Inga bostäder finns
inom skuggningsområdet 20 h/a. I alternativ 1
finns 30 fasta bostäder och två fritidsbostäder
inom området där skuggtimmarna överskrider
8 h/a. I alternativ 2 finns det fyra fasta
FO-nummer 2474031-0
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bostäder och i alternativ 3 finns det tre fasta
bostäder där riktvärdet 8 h/a överskrids.
Skuggbildningsmodelleringen
beaktar
inte
skogens inverkan på skuggbildningen. I
verkligheten
förminskar
skogen
den
skuggspridning
som
uppkommer
och
konsekvenserna är i huvudsak mindre än det
som
har
presenterats
i
konsekvensbeskrivningen. Det är även möjligt
att med skuggautomatik säkerställa att
riktvärdet 8 h/a kan hållas.

Vid vindkraftsparkens driftfas, med andra ord
då vindkraftverken tagits i användning,
behövs
inte
längre
markinbegripande
åtgärder.

Luftkvalitet och klimat

Ytvattnen kan i närheten av vindkraftverken,
elstation och vägarbeten grumlas under
byggskedet
då
jordmassor
förflyttas.
Konsekvenserna är dock till sin omfattning
små och kortvariga och ingen permanent
skada kommer att förorsakas.

Konsekvenser för luftkvalitet förorsakas i form
av t.ex. damm från trafik och grävmaskiner
under
byggandet
av
parken,
men
omfattningen motsvarar ett normalt bygge och
är lokalt och kortvarigt.
Molpe-Petalax vindkraftsprojekt förverkligar
för sin del de målsättningar som Finland
bundit sig till beträffande förnybar energi och
minskning
av
utsläpp.
Projektets
konsekvenser för klimatet är till karaktären
globala och positiva. Med den uppskattade
mängden el som kommer att produceras av
Molpe-Petalax vindkraftspark minskar man
behovet för motsvarande mängd el som
producerat
med
konventionell
produktionsteknik skulle förorsaka ett utsläpp
på cirka 85 000 - 170 000 ton koldioxidutsläpp
per år. Dessutom minskas även mängden
andra skadliga utsläpp.
Berggrund och jordmån
Konsekvenser för jordmånen och berggrunden
orsakas när ytmassorna avlägsnas vid
byggplatserna. Grus och annat byggmaterial
hämtas till byggområdet från möjligast
närbelägna produktionsområden. Vid ställen
där berggrunden är vid markytan krävs inga
betydliga
massombyten
eftersom
fundamenten
då
kan
fästas
direkt
i
berggrunden med så kallade stålankare.
Konsekvenserna för berggrund och de
områden där ytmassor skall avlägsnas är till
omfattningen lokala och eftersom inga
geologiskt eller andra motsvarande objekt
hittats vid byggplatserna förblir betydelsen av
konsekvenserna små.
Förekomsten av sulfatjordar i projektområdet
är tämligen osannolik och risken för försurning
av mark och ytvatten vid byggskedet är liten.
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Yt- och grundvatten
Inga värdefulla vattendrag i avseende på
naturskyddslagen eller fiskernäring finns
innanför projektområdet och inte heller
småvatten skyddade med stöd av vattenlagen.

Projektområdet
för
Molpe-Petalax
vindkraftspark
överlappar
tre
grundvattenområden.
Dessa
är
Källorna
(1047552)
i
de
södra
delarna
av
projektområdet, Molpe (1028003) i de västra
delarna av området samt Vägvik (1028051)
och Strömsören (1047501) i de norra delarna.
Inga kraftverk eller servicevägar har placerats
på grundvattenområdena och därmed orsakas
de inte konsekvenser.
Under servicen av kraftverken hanteras bland
annat maskinolja och andra kemikalier som
används i kraftverkets maskinhus. Risken för
att kemikalier spills i vattendrag eller på
längre
håll
förekommande
grundvattenområden anses vara obetydliga.
Vegetation, djur och naturvärden
Vid de inventeringar som har utförts på
området har man inte hittat värdefulla
naturtyper eller växtarter i avseende med
naturvårdslagen. På området finns enligt
Skogscentralen 4 miljöstödsområden och 4
viktiga livsmiljöer. Dessutom har man vid
inventeringarna avgränsat lokalt värdefulla
och andra naturskyddsmässigt värdefulla
objekt. Lokalt värdefulla objekt är två
outdikade
mossar,
Dermossen
och
Långträskmossen
samt
två
äldre
små
skogsområden. Utanför projektområdet har
man observerat en livsmiljö för flygekorre,
som även består av ett litet gammalt
skogsmönster.
Konsekvenserna för naturtyperna och de
värdefulla objekten på projektområdet bedöms
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vara små i alla alternativen. Inga betydande
indirekta konsekvenser bedöms heller uppstå.

betydande konsekvenser för det häckande
fågelbeståndet i något av alternativen.

Konsekvenserna av vindkraftparken för de
vanliga djurarterna bedöms förbli små i båda
alternativen. Byggåtgärderna kan tillfälligt
skrämma
djur
från
området,
men
konsekvenserna
för
djurens
populationsstruktur och ekologiska korridorer
är enligt utländska studier för de flesta arter
tämligen obetydliga.

Vid Molpe-Petalax löper ett flertal viktiga
flyttstråk
genom
skärgården
och
över
havsområdena.
Störst
kollisionsrisk
för
flyttande fåglar föreligger för stora arter som
flyttar i stora mängder igenom eller i närheten
av projektområdet. Sådana arter är i MolpePetalax fall gäss, trana, havsörn och också
fjällvråk.
Eftersom
det
inte
finns
termikflygningsområden på eller i närheten av
området bedöms konsekvenserna för flyttande
havsörn förbli små. Av de nämnda arterna kan
projektet bidra till minskning av beståndet för
sädgåsens del, även om konsekvenserna inte
bedöms ha en avgörande betydelse för artens
utveckling. Vindkraftprojektet kan orsaka
förändringar i de stora flyttfåglarnas flyttrutter
och speciellt för deras användning av
viloområden. Konsekvenserna är dock inte
sannolika att bli betydande för någon
flyttfågelart, eftersom det finns alternativa
viloområden även intill de nya flyttrutterna.
De enskilda kollisionernas konsekvenser för
arternas populationsutveckling bedöms som
små.

Konsekvenserna
av
Molpe-Petalax
vindkraftpark
för
de
lokala
fladdermuspopulationerna bedöms vara små,
eftersom projektet inte förstör eller försvagar
fladdermössens föröknings- och viloplatser.
Projektet bedöms inte heller orsaka större
konsekvenser för det viktiga födo-området för
fladdermöss som observerades i de västra
delarna av projektområdet, eftersom ett
tillräckligt skyddsområde av träd sparas runt
omkring. De flyttande fladdermössen har följts
upp med passivdetektor. Projektområdet
bedöms vara av högst måttlig betydelse som
viktigt flyttsträck på riksnivå. Fladdermössen
flyttade i huvudsak på låga höjder och
kollisionsrisken bedöms inte vara betydande.
Flygekorre påträffades inte på projektområdet
och anläggningen av vindkraftparken medför
inga direkta eller indirekta konsekvenser för
eventuell förekomst av flygekorre, eftersom
byggnationer inte placeras på områden som
kunde tänkas vara potentiella livsmiljöer för
arten.
Fågelbeståndet
Fågelbeståndet i projektområdet är mycket
typisk för regionen.
I samband med
häckfågelstaxeringarna
och
de
övriga
terränginventeringarna i området och dess
omedelbara närhet observerades sammanlagt
60 olika arter som tolkades häcka på området
eller i omedelbar närheten av området. Utifrån
resultaten
av
linjetaxeringarna
är
den
genomsnittliga tätheten av det häckande
beståndet i Molpe-Petalax projektområde cirka
194 par/km2, vilket är lite högre än medeltalet
för Österbotten. De skyddsvärda häckande
fågelarterna som observerades på området är
representativa för myrområden eller äldre
skogsområden. Skyddsvärda fågelarter som
har observerats i omedelbara närheten av
byggplatserna är orre, spillkråka och järpe.
Anläggningen
av
vindkraftparken
är
huvudsakligen små och bedöms inte orsaka
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Konsekvenser för skyddsområden
I projektområdet finns inga Natura 2000områden. På under tio kilometers avstånd från
projektområdet finns det fyra Natura 2000områden. Naturaområdena Petalax åmynning
(FI0800054,
SPA/SCI),
Kackurmossen
(FI0800018,
SPA/SCI),
Degermossen
(FI0800019, SCI) och Kvarkens skärgård
(FI0800130, SPA/SCI) är belägna cirka 1,4
km, 3,7 km, 4,9 km och 5,5 km från kraftverk
i alternativ 1. Gränsen för Kvarkens skärgård,
som hör till UNESCO:s världsarvsobjekt, finns
på cirka 5,5 kilometers avstånd från kraftverk
i alternativ 1 för Molpe-Petalax planerade
vindkraftspark.
En
Naturabedömning
i
enlighet
med
naturvårdslagen 65§ har uppgjorts för
närliggande Natura 2000-områden. De möjliga
konsekvenserna som kan uppstå är indirekta
för alla Naturaområdens del, eftersom inga
konstruktioner
har
placerats
på
skyddsområden.
Eftersom
avståndet
till
Degermossen är så långt bedöms inga
indirekta konsekvenser kunna uppstå för
naturtyperna
som
utgör
områdets
skyddsgrunder och därmed inte heller för
Naturaområdets enhetlighet. Då man beaktar
de
på
Naturablanketterna
meddelade
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fåglarnas 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.
Av
de
bedömda
alternativen utgör alternativ 3 de minsta
konsekvenserna.

men ingen bebyggelse har placerats på
områden vars förverkligande skulle stå i
konflikt med vindkraftparken. Vid planeringen
av vindkraftparken har man beaktat en
möjlighet att utvidga bosättningen i Petalax
längs
med
Västervägen
öster
om
projektområdet.

Konsekvenser för
samhällsstrukturen

I närheten av projektområdet finns det ett
flertal pälsfarmer, vilket speglar näringens
viktiga ställning i Korsnäs och Malax
kommuner och Österbotten. Vid placeringen
av vindkraftverk har man beaktat ett avstånd
på över 700 m till befintliga farmer. Pälsdjuren
är särskilt under förökningsperioden känsliga
för störningar, som t.ex. från byggandet av
infrastuktur. Byggande som sker närmare än
800 meter från en pälsfarm kan av
försiktighetsskäl
begränsas
till
perioden
utanför 1.4–20.6.

markanvändningen

och

Genomförandet av projektet orsakar inga
betydande
negativa
konsekvenser
för
samhällsstrukturen.
Den
befintliga
infrastrukturen i området, t.ex. vägnätet, kan i
stort utnyttjas till vindkraftsparkens behov.
Området
där
vindkraftsparken
planeras
kommer fortsättningsvis att användas som ett
skogsbruksområde. Den yta som går förlorad
p.g.a. byggandet av vindkraftverk samt
relaterade
strukturer
motsvarar
endast
maximalt några procent av projektområdet.
Projektet försämrar sålunda inte märkbart
användbarheten för det omgivande området.
När projektets verksamhet upphör, upphör
också arrendeavtalen om kraftverksområden
och då återgår dessa till markägarnas
förfogan.
Inom 2 km från kraftverken i alternativ 1 finns
187 fasta bostäder och 26 fritidsbostäder. I
alternativ två är det motsvarande antalet 156
fasta bostäder och 14 fritidsbostäder och i
alternativ 3 finns 44 fasta bostäder och 1
fritidsbostad. I alternativ 1 finns den närmaste
fasta bostaden på 800 m avstånd, i alternativ
2 på 970 m avstånd och i alternativ 3 på 1,3
km avstånd.
Projektet stödjer genomförandet av de
riksomfattande
målen
för
områdesanvändningen.
Kraftverken
i
alternativ 3 är alla belägna inom tv-området i
Österbottens förbunds etapplandskapsplan 2.
I närheten av projektområdet finns det
delgeneralplaner i Petalax och Molpe byar.
Molpe delgeneralplan revideras för tillfället,
FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

Konsekvenser för näringslivet
Anläggningen av vindkraftsparken medför inga
betydande
negativa
konsekvenser
för
utövandet av näringar i projektområdet
eftersom jord- och skogsbruket i stort sett kan
fortsätta
som
förut.
Likaså
kan
servicevägarana användas inom skogsbruket.

Vindkraftsparken, om den genomförs, inverkar
på sysselsättningen och företagsverksamheten
i vindkraftsparkens omgivning på många sätt.
Vindparksprojektets
mest
betydande
sysselsättningseffekter
uppstår
under
anläggningstiden. I anläggningsskedet erbjuds
arbetstillfällen bland annat inom röjnings-,
schaktnings- och grundläggningsarbeten samt
inom tjänster på byggarbetsplatsen och inom
tjänster som behövs för de personer som
arbetar
där.
Om
man
antar
att
sysselsättningseffekten i den närliggande
regionen i anläggningsskedet skulle vara cirka
50 procent och i driftskedet cirka 20 procent
av
projektets
uppskattade
sysselsättningseffekt,
skulle
sysselsättningseffekten för Korsnäs och Malax
kommuner och för den närliggande regionen
under
projektets
livscykel
vara
cirka
195 årsverken
i
alternativ
1,
cirka
160 årsverken i alternativ 2 och 100 årsverken
i alternativ 3.
Konsekvenser för trafiken
Under anläggningen kommer transporterna till
projektområdet
från
riksväg
8
via
Petalaxvägen (6780), Korsbäckvägen (6781)
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och
Råbackavägen
(17448)
eller
via
Strandvägen. Specialtransporterna kommer
alla via Strandvägen. Enligt de preliminära
vägplanerna byggs det två väganslutningar till
projektområdet;
en
från
nordväst
om
projektområdet och en från sydväst om
projektområdet.
De mest betydande konsekvenserna för
trafiken uppstår under anläggningstiden, bland
annat vid transport av betong, kross och
vindkraftverkens komponenter.
Konsekvenserna är kortvariga och gäller bara
vissa
vägavsnitt.
De
långsamma
specialtransporterna som kräver mycket
utrymme kan dock tillfälligt försämra trafikens
smidighet.
Specialtransporterna
är
tillståndspliktiga.
Konsekvenser för landskap och kulturarv
På mindre än fem kilometers avstånd är
vindkraftverket ett tämligen dominerande
element i landskapet. På mer än fem
kilometers avstånd är kraftverket fortfarande
väl synligt i omgivningen, men det kan vara
svårt att uppfatta deras storlek eller avståndet
till dessa. På över tolv kilometers avstånd är
vindkraftsparkens
synlighet
redan
så
begränsad att vindkraftverken oftast inte kan
urskiljas ordentligt. Då avståndet uppgår till
12-25 km är kraftverken trots sin storlek inte
längre dominerande element i landskapet och
vid avstånd över 25 km syns kraftverken
endast vid goda väderförhållanden.
Projektområdet är beläget söder om Molpe by
i Korsnäs och väst om Petalax by i Malax.
Projektområdets
omedelbara
landskap
förändras i och med att skog röjs på de
områden där vindkraftparkens kraftverk och
vägar byggs. De områden som inte bebyggs
förblir i sitt nuvarande tillstånd och skogsbruk
på dessa områden kan fortsätta. Områdena
utanför vindkraftparken omges även av skog,
förutom i Molpe by och den långa ådalen vid
Petalax, som löper i nord-sydlig riktning öster
om projektområdet.
Enligt synlighetsanalysen är vindkraftparken
synlig till Petalax ådal, nordliga delar av Molpe
by,
västra
delarna
av
Korsnäs
kommuncentrum
samt
till
de
öppna
havsområdena som omger projektområdet i
norr och väst.
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De kraftigaste landskapskonsekvenserna för
bosättningen riktas mot invånarna i Petalax
by. Eftersom landskapet till stora delar är
öppet med låg växtlighet då man tittar mot
projektområdet betyder det att vindkraftverk
från ett flertal insynspunkter är klart synliga i
landskapet.
Ställvis
närmar
sig
landskapskonsekvenserna för bosättningen
betydande i alternativen 1 och 2, medan de är
lindrigare
i
alternativ
3,
eftersom
vindkraftverken är placerade längre bort från
Petalax
bycentrum.
I
regel
är
landskapskonsekvenserna som riktas mot
bosättningen i Korsnäs mindre, eftersom
områdena mellan bosättning och vindkraftverk
i större utsträckning domineras av skog som
skymmer insikten mot vindkraftparken.
Det
närmaste
nationellt
värdefulla
landskapsområdet
är
Övermalax-Åminne.
Enligt
synlighetsanalysen
är
kraftverken
synliga endast till en liten del av området på
ett avstånd på ca 14 km. Konsekvenserna
bedöms förbli små. Inom 12 km från
vindkraftverken finns 3 st RKY 2009- och 5 st
RKY
1993-objekt.
Dessa
är
byggda
kulturmiljöer av riks- eller landskapsintresse.
Till flera av objekten är kraftverken inte
synliga eller synliga till en mycket liten del.
Konsekvenserna för de byggda kulturmiljöerna
är som kraftigast måttliga, men huvudsakligen
små.
Konsekvenser för fornlämningar
Enligt Museiverkets (2013) befintliga uppgifter
fanns
det
inga
fornlämningar
på
projektområdet.
Vid
den
arkeologiska
inventeringen
lokaliserades två nya fornlämningsobjekt. Vid
objektet Dermossen fanns det kvarlevor som
anknöt till jordbruksanorna på området. Dessa
kunde man inte tidsbestämma noggrant, men
de äldsta konstruktionerna är troligen över
hundra
år
gamla.
Det
andra
fornlämningsobjektet som lokaliserades på
projektområdet var en tjärdal i Kronskogen.
Objektet var dock redan extensivt förstört.
I närheten av Dermossens fornlämning finns
en
befintlig
skogsbilväg
som
planeras
förstärkas under vindkraftparkens anläggning i
alternativen 1 och 2. Alla fornlämningar är
fredade
och
vid
anläggningen
bör
fornlämningen märkas ut i terrängen och
byggåtgärder riktas till motsatta sidan av
vägen
för
att
undvika
att
negativa
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konsekvenser uppstår. Genom att sakligt
beakta fornlämningsobjekten i den fortsatta
planeringen kan konsekvenser undvikas. I
alternativ 3 riktas inga byggåtgärder till
fornlämningens närhet.

eftersom
förändringarna
i
viltarternas
livsmiljöer är minst. Konsekvenserna under
anläggningen och driften bedöms dock i sin
helhet vara små i alla alternativen.

Konsekvenser
för
levnadsförhållanden och trivsel

Sammantagna konsekvenser

människors

Vindkraftsparkens
mest
betydande
konsekvenser
för
boendetrivseln
är
konsekvenser i landskapet och konsekvenser
av buller och skuggbildning. De negativa
konsekvenserna är främst sådana som upplevs
av invånarna. De negativa konsekvenserna
gäller främst levnadsförhållandena och trivseln
för de invånare vars hem eller fritidshus finns
inom
vindkraftverkens
bullereller
skuggbildningsområde eller inom synhåll från
kraftverken och som upplever att ljuden,
skuggbildningen eller åsynen av kraftverken är
störande. Enligt utredningar upplever ca 10 %
vindkraftbuller som störande och endast cirka
fem procent bulleret som mycket störande vid
40 decibel (Janssen et al 2011, ref Hongisto
2014).
Vindkraftparkens
konsekvenser
för
rekreationsanvändningen av projektområdet
och de närliggande områdena är totalt sett
små.
Anläggningen
av
vindkraftparken
förhindrar inte vistelsen i området eller
rekreation. Anläggningen av vindkraftsparken
förändrar dock miljön i de skogbevuxna
områdena och den ökade bullernivån i
kraftverkens omedelbara närhet kan inverka
på hur gärna man vistas i skogsområdena.
Vindkraftsparken medför inga betydande
negativa
konsekvenser
för
hälsan.
Olycksriskerna
och
vindkraftverkens
konsekvenser för säkerheten är mycket små.
Rädslan för hälso- och säkerhetsrisker kan
dock försämra boendetrivseln samt viljan att
vistas på området och använda det för
rekreation.
Konsekvenser för jakt
Vinkraftsparken förhindrar inte jakten i
området. Under byggperioden kommer den
mänskliga aktiviteten på projektområdet att
öka, vilket temporärt troligen skrämmer bort
viltarter. Vid undersökningar har man dock
konstaterat att djuren återvänder till sina
gamla födo- och levnadsområden efter att
störningarna av byggarbetet har minskat. För
viltarterna är alternativ 3 det fördelaktigaste,
FCG Design och planering Ab
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Sammantagna konsekvenser bedöms kunna
uppstå främst mellan projekten Granskog,
Norra Poikel och Södra Poikel i Korsnäs
kommun samt Sidlandet i Malax.
De
sammantagna
bulleroch
skuggningskonsekvenserna
som
uppstår
mellan Molpe-Petalax och Granskog har
beaktats och sammantagna modelleringar har
visats
i
samband
med
konsekvensbedömningen.
Sammantagna
buller- och skuggningskonsekvenser uppstår
inte med övriga närliggande projekt på grund
av avståndet mellan dem.
De sammantagna landskapskonsekvenserna
för projekten Molpe-Petalax, Granskog, Norra
Poikel och Södra Poikel förstärker inte i
betydande mån de konsekvenser som man
bedömt riktas mot bosättningen och de
värdefulla byggda kulturmiljöerna i närheten
av Molpe-Petalax. Molpe-Petalax och Granskog
är belägna helt inpå varandra och eftersom
Granskog består av endast fem kraftverk så är
det inte lätt att skilja projekten från varann i
landskapet. De sammantagna konsekvenserna
för landskapet som bildas med Norra Poikel
och Södra Poikel är på grund av avståndet och
skogsbeståndet
mellan
projekten
inte
betydande. Samtidigt kan projekten främst
vara synliga från havsområden utanför kusten.
I och med att ett flertal vindkraftparker
planeras på liknande ekonomiskogsområden
kan det uppstå sammantagna konsekvenser
för vegetationen. Dessa konsekvenser bedöms
dock inte vara betydande till sin utsträckning.
Vindkraftparkerna är belägna vid samma
flyttstråk och utgör därmed ett etappvis
förekommande hinder för de flyttande
fåglarna.
Fåglarna
måste
väja
för
vindkraftparken mot öst eller mot väst. De
sammantagna konsekvenserna lindras dock av
att projekten är belägna konsekvent längs
med kusten och fåglarna inte i betydande mån
måste avvika från den flygriktning de
använder i dagens läge.
Projektet bedöms inte orsaka betydande
sammantagna konsekvenser på kort eller lång
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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.
Konsekvenser för säkerheten
Vindparksprojektets
säkerhetskonsekvenser
gäller i huvudsak risker som uppstår när delar
lossnar från skadade kraftverk och vintertid
när is lossnar från rotorbladen.
Utifrån erfarenhet är det mycket osannolikt att
det lossnar delar på grund av att ett kraftverk
går sönder eller det kastas is från rotorbladen.
Olycksrisken är så liten att man inte det inte
är befogat att inhägna kraftverksområdena,
utan man kan röra sig fritt på området.
Konsekvenser när driften av vindkraftsparken
upphör
Vindkraftsparkens tekniska drifttid är cirka
25 år, och därefter kan parken tas ur drift. Det
är möjligt att förlänga drifttiden genom att
byta ut maskineriet i vindkraftverken.
Nedläggningen av vindkraftsparken orsakar
liknande
miljökonsekvenser
som
under
anläggningsskedet.
Demonteringsarbetet
orsakar bland annat kortvariga och lokala
buller- och trafikkonsekvenser. När projektet
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avslutas frigörs
användning.

markområdena

för

annan

Nollalternativet
I nollalternativet förverkligas inte projektets
negativa eller positiva miljökonsekvenser. Då
förblir
områdets
markanvändning
och
samhällsstruktur
oförändrad
och
miljön
fortsätter sin naturliga utveckling.
Alternativens genomförbarhet
Enligt
miljökonsekvensbedömningen
är
alternativ 3 det mest genomförbara vad gäller
alternativens
bulleroch
skuggningskonsekvenser samt konsekvenser
för
landskapet
och
människans
levnadsförhållanden. Det är även skäl att i den
fortsatta planläggningen av vindkraftparken
speciellt beakta möjliga justeringar av
kraftverken som är belägna i närheten av
bosättningen i Molpe och Petalax och sträva
till att förmildra konsekvenser som riktas mot
dessa områden. Bullerkonsekvenserna som
riktas mot närboende är direkt beroende på
val av kraftverkstyp.
Landskapskonsekvenserna sträcker sig över
ett stort område och varaktigheten är cirka 25
år.
Landskapskonsekvenserna
för
bosättningen i Petalax är kraftigast i alternativ
1, då kraftverken är belägna närmare
projektområdets ostliga gräns.
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MOLPE-PETALAX VINDKRAFTPARK
1

INLEDNING
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark som sträcker sig över områden i Korsnäs
kommun och Malax kommun (Figur 1.1). Området är beläget huvudsakligen på privat
mark och VindIn Ab Oy har ingått avtal om arrende av området.

Figur 1.1. Projektområdet är beläget i Korsnäs och Malax kommuner.

2

FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

2.1 Behovet av ett bedömningsförfarande
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ändringen av lagen
(458/1994, 458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande skadliga
miljökonsekvenser. Vindkraftparker med minst tio kraftverk eller en total kapacitet på
minst 30 MW tillhör de projekt vars miljökonsekvenser skall utredas i ett MKBförfarande.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan MKB föregår de beslut som
fattas på basen av andra lagar och förfaranden, så som planläggning och
tillståndsförfarandena.
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av
miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt är syftet att öka
medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till delaktighet. Genom
förfarandet får också den projektansvarige väsentlig information för att kunna välja det
lämpligaste alternativet med tanke på miljön, och myndigheten får information om
projektets förutsättningar och information för att definiera tillståndsvillkoren.
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2.2 MKB-förfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs ett program
för
miljökonsekvensbedömning
(MKB-program),
och
därefter
en
miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensbeskrivning) (Figur 2.1).

Figur 2.1. MKB-förfarandets skeden.

I MKB-programmet som uppgjordes i MKB-förfarandets första skede presenterades
projektets genomförandealternativ samt planen om hur konsekvenserna ska bedömas.
Officiellt började MKB-förfarandet då kontaktmyndigheten lade fram MKB-programmet
till påseende och bad berörda parter om utlåtanden och åsikter. Alla som kan påverkas
av projektet fick framföra åsikter om MKB-programmet och om huruvida det är
tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten gav ett eget utlåtande om MKBprogrammet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena.
MKB-bedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta.
Resultaten
av
bedömningsarbetet
sammanställs
i
MKB-beskrivningen.
I
konsekvensbeskrivningen presenteras resultaten av miljökonsekvensbedömningen. I
konsekvensbeskrivningen
ska
framgå
preciseringar
av
uppgifterna
i
bedömningsprogrammet, och dessutom bland annat:









källmaterial som använts vid bedömningen
bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess alternativ
en utredning om projektets genomförbarhet
eventuella brister i bedömningsarbetet
lindring av skadliga miljökonsekvenser
förslag till uppföljningsprogram
en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har beaktats
en lättfattig och åskådlig sammanfattning

När projektansvarige levererat konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten sätter
denne fram rapporten till allmänt påseende, på samma sätt som i MKB-programskedet.
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MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om MKBbeskrivningen.
MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av
utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan om bygglov och andra till
tillstånd, som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras.
2.3 Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig ansvarar för planeringen och genomförandet av projektet. VindIn Ab
Oy är ett finskt dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn AB. Företagets
mål är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i
Norden. VindIn Ab Oy grundades år 2012. Företaget utvecklar just nu flera
vindkraftparker i Finland. Ytterligare information om bolaget och dess verksamhet finns
på webbplatsen www.vindin.se.
Kontaktmyndighet är Södra Österbottens NTM -central. Kontaktmyndigheten ser till
att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet med
MKB-lagen
och
-förordningen.
Kontaktmyndigheten
sköter
bland
annat
tillkännagivanden och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in
utlåtanden och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen
och ger utlåtanden om dessa. Kontaktmyndigheten ordnar vid behov uppföljning av
miljökonsekvenserna tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige.
MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av den
projektansvarige genomför miljökonsekvensbedömningen. Gruppen består bland annat
av experter inom markanvändning, naturvetenskap och teknisk planering. MKB-konsult
för detta projekt är FCG Design och planering Ab.
En uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna till växelverkan och
delaktighet i MKB-förfarandet. Till uppföljningsgruppen har representanter för
intressentgrupper inbjudits. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i varje
utkastskede, varvid gruppens medlemmar ges möjlighet att ge kommentarer om
rapportens innehåll.

Figur 2.2. Aktörer som deltar eller beaktas i MKB-förfarandet
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2.4 Övrig information och hörande av myndigheter, organisationer och allmänheten
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan nämnda parter,
alla de parter delta, vars förhållanden eller intressen kan påverkas av
projektet. Medan bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen är framlagda
kan parterna framföra sina åsikter till NTM-centralen om projektet och dess
miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt omfattande eller
inte.
I samband med miljökonsekvensbedömningen ordnas dessutom informationsmöten
för allmänheten, där allmänheten ges information om projektet och planläggningsoch MKB-processerna, samt ges möjlighet att framföra sina åsikter om projektet. NTMcentralen informerar om mötena genom kungörelser i tidningarna och på webbplatsen.
Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt
meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten. NTM-centralen meddelar om
hur MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats (www.ely-keskus.fi). Från
webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKB-förfarandets rapporter och andra
dokument.
2.5 MKB-förfarandet i detta projekt
Officiellt började MKB-förfarandet när den projektansvarige lämnade MKB-programmet
till kontaktmyndigheten (Södra Österbottens NTM-central) i oktober 2013 (Figur 2.3).
Bedömningsprogrammet är en utredning av projektområdets nuvarande tillstånd och en
plan över vilka konsekvenser som utreds och på vilket sätt utredningarna görs.

Figur 2.3. Projektets MKB-program blev färdigt i oktober 2013 efter vilket den
skickades till kontaktmyndigheten (Södra Österbottens NTM-central). Södra
Österbottens NTM-central framlade programmet offentligt till påseende 11.11–
31.12.2013.

Kungörelsen om bedömningsprogrammet har varit officiellt framlagd till påseende
11.11–31.12.2013 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i Malax kommun och
Korsnäs kommun. Kungörelsen och bedömningsprogrammet har också skickats till
huvudbiblioteken för påseende under samma tid och materialet har publicerats på
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats. Kungörelsen har
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publicerats 8.11.2013 i Pohjalainen och Vasabladet. Alla som kan påverkas av projektet
har fått framföra åsikter om MKB-programmet och om huruvida det är tillräckligt
omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten har gett ett eget utlåtande om MKBprogrammet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena. Kontaktmyndigheten
gav sitt utlåtande om MKB-programmet 9.6.2014 (Dnr EPOELY/71/07.04/2013).
Det första mötet för uppföljningsgruppen hölls den 13 augusti 2013 i Molpe skola. På
mötet diskuterade man bland annat om projektets tekniska planering och om
genomförandet av och innehållet i MKB-, EMV- och planläggningsförfarandena. Det
andra mötet med uppföljningsgruppen ordnades 30 oktober 2014. På mötet
presenterades de på basen av inkomna åsikter justerade layouterna samt resultaten av
MKB-beskrivningen.
Tabell 2.1. Parter i projektets MKB-förfarande och de som deltagit i mötena för
uppföljningsgruppen.

Part

Representant / instans

Deltagit
13.8.2013 30.10.2014

Projektansvarig
Kontaktmyndighet

VindIn AB Oy
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten
FCG Design och planering Ab
Markägargruppen
Molpe Byaråd
Korsbäck byaförening
Malax ungdomsförening
Korsnäs ungdoms- och byaförening
Länsirannan vapaa-ajan asukkaat / ”Fritidsboende
på västra kusten” (inbjudna till andra mötet)
Närboende (inbjudna till andra mötet)
Molpe ungdomsförening
Petalax ungdomsförening
Molpe jaktförening
Korsbäck jaktförening
Petalax jaktförening
Granskog jaktförening
Pro Malax-Petalax skärgård
Malaxnejdens naturskyddsförening
Kvarkens ornitologiska förening
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening
Österbottens svenska producentförbund
Österbottens förbund
Österbottens museum
Malax, planläggnings- och miljösektioner
Korsnäs, planläggnings- och miljösektioner
Österbottens naturskyddsdistrikt
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Fortum Oyj
EPV Alueverkko Oy

X

X

X
X

X
X

Konsult
Uppföljningsgrupp

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Det första mötet för allmänheten som ordnades i MKB-programskedet hölls den 14
oktober 2013 i Gymnasiet i Petalax. Mötet ordnades som ett öppet informations- och
diskussionsmöte
om
projektets
bedömningsprogram.
Sammanlagt
deltog
uppskattningsvis 70-80 invånare i evenemanget.
Under miljökonsekvensbeskrivningens påseendetid ordnas ett möte för allmänheten,
där man bland annat presenterar resultaten av bedömningsarbetet, projektets
planeringsläge och var man befinner sig i planläggningsprocessen.
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Under utredningsskedet har den projektansvarige och MKB-konsulten mött
myndigheter och intresseorganisationer för att delge och få information om projektets
genomförbarhet. För att säkerställa kvaliteten på miljökonsekvensbedömningen gjordes
bedömningsarbetet dessutom i betydande grad i samråd med kontaktmyndigheten.
2.6 Samordning av MKB-förfarandet med andra juridiska processer
Eftersom andra juridiska processer genomförs samtidigt med MKB-förfarandet
kombineras de i mån av möjlighet. Parallellt med MKB-processen genomförs
planläggningen av vindkraftsområdet och byggnadstillstånd ansöks för den externa 110
kV kraftledningen i enlighet med Energimarknadsverket (EMV) i en så kallad EMVprocess.
I praktiken samordnas processerna så att det faktaunderlag om projektet och dess
omgivning som förutsätts för de övriga juridiska processerna i huvudsak utarbetas
inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det material som
produceras i förfarandet krävs ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna.
Man strävar efter att processerna genomförs etappvis så att planläggningens centrala
planeringsdokument läggs fram till påseende kort efter varje påseende av MKBdokument och EMV-processens miljödokument samtidigt som MKB-dokumenten (Figur
2.4).
De informationsmöten som arrangeras inom ramen av projektet kommer att ge
möjlighet för deltagarna att få information från alla de juridiska processer som står i
anknytning till projektet.

delgeneralplaneringens
och
EMV
Figur
2.4.
MKB-förfarandets,
byggtillståndsprocessens skeden. MKB: miljökonsekvensbedömning, PDB: program
för deltagande och bedömning, EMV: Energimarknadsverket.

3

MOLPE-PETALAX VINDKRAFTPROJEKT

3.1 Projektets bakgrund, syfte och mål
Syftet med vindkraftsparken är att producera el med vindkraft till det riksomfattande
elnätet. Vindkraftsprojektet är en del av de klimatpolitiska mål som Finland har
förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU. Målet med arbetsFCG Design och planering Ab
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och näringsministeriets klimat- och energistrategi är att höja vindkraftens totala
kapacitet i Finland till 2 500 MW senast år 2020. De internationella och nationella
klimat- och energistrategierna och målen som anknyter till vindkraftsprojektet
presenteras nedan (Tabell 3.1).
Tabell 3.1. Internationella on nationella klimat- och energipolitiska strategier i
anknytning till projektet.

Strategi

Mål

FN:s Klimatavtal (1992)

Stabilisera halterna växthusgaser i atmosfären som
förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.

Kyotoprotokollet (1997)

Begränsa industriländernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och energipaket (2008)

Minska växthusgasutsläppen med 20% före år 2020
(jämförelseår 1990).

Finlands nationella plan (2001)

Mångsidigare energianskaffning, främja användningen av
förnybar energi.

Revidering av Finlands nationella plan
(2005)

Utnyttja vindkraft, vattenkraft och biobränslen för att
minska växthusgasutsläppen.

Finlands klimat- och energistrategi (2008)

Innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder fram till
2020 och ett perspektiv fram till 2050.

3.2 Vindförhållanden
Valet av vindkraftverkstyp och planering av den tekniska layouten är starkt relaterat till
områdets vindförhållanden. Enligt Finlands vindatlas (www.vindatlas.fi) är vindens
årsmedelhastighet i vindparksområdet 7,2 meter per sekund på 100 meters höjd och
8,9 meter per sekund på 200 meters höjd. Enligt vindrosen dominerar sydvästliga och
sydliga vindar (Figur 3.1). För att säkerställa att vindförhållandena är tillräckliga med
tanke på vindkraftsproduktionen påbörjades vindmätningar på området under
sommaren 2013.

Figur 3.1. Vindrosen beskriver andelen vindar i olika riktningar på 100 meters höjd i
projektområdet (Finlands vindatlas 2013).

3.3 Tidsplan för bedömningsförfarandet och projektet
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs MKB-förfarandet och
planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2013-2015. Därefter preciseras
de befintliga tekniska planerna under en separat preciserande byggnadsplanering.
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Samtidigt ansöks om nödvändiga tillstånd för anläggningen av vindkraftsparken och
enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena före slutet av 2015.
Om
tillstånden
för
vindkraftsparken
beviljas
enligt
tidsplanen,
kommer
investeringsbeslutet att fattas i början av 2016. I så fall kan anläggningsfasen börja
redan 2016 och slutföras före utgången av 2017.
Tabell 3.2. Den preliminära tidsplanen för projektet visas enligt olika arbetsfaser.
Arbetsfas

4

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2012

2014

MKB-förfarande

2013

2014

Planläggning

2014

2015

Preciserande byggnadsplanering

2014

2015

Tillståndsansökningar

2015

2015

Anläggning

2016

2017

Vindkraftsparken i drift

2017

~2040

PROJEKTALTERNATIV SOM BEDÖMTS

4.1 Utformning av alternativ
Kraftverken har placerats på ett avstånd om minst kraftverkets maximala höjd
sammanräknat med landsvägens skyddsavstånd från landsvägarna. För skogsbilvägar
och andra privata vägar har inget skyddsavstånd tillämpats. Gällande avstånd till
anordningar för explosiva varor och fyrverkeripjäser, transportförpackningar och tankar för farliga ämnen, flytgas- och naturgasanläggningar, fabriker och upplag för
explosiva varor samt kraftverk och produktionsanläggningar som använder tryckutsatta
system tillämpats TUKES utlåtande 4784/36/2013 om riskevaluering för objekt inom
500 meter.
För att optimera produktionen placeras kraftverken så högt som möjligt och så att
avstånden mellan dem motsvarar minst diametern för 4−6 rotorer. I praktiken är
avstånden mellan vindkraftverken cirka 500-800 meter. Kraftverkens inbördes avstånd
anpassas så att parkeffektiviteten hålls över 90 %, modellerat med WindPro Parkdatorprogrammet. Därtill strävas det till mån av möjlighet att utnyttja befintliga
skogsbilvägarvägar för att minimera ingreppen på naturen.
4.2 Projektalternativ
4.2.1 Förändringar i alternativen efter MKB-programskedet
I MKB-programmet för Molpe-Petalax vindkraftpark presenterades fem (5) alternativ för
vindkraftparken. Dessa var:


ALT 1: En vindkraftpark bestående
Kolmanåsskogen i Korsnäs kommun.



ALT 2: En vindkraftpark bestående av 9 vindkraftverk på området västra
Kronskogen i Malax kommun.



ALT 3: En vindkraftpark bestående av 4 vindkraftverk på området Dragåsen i
Korsnäs kommun.
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ALT 4: En vindkraftpark bestående av 7 vindkraftverk på området östra
Kronskogen i Malax kommun.



ALT 5: En sammanslagning av de fyra ovan presenterade alternativen, vilket
innebar en vindkraftpark bestående av 32 vindkraftverk i Korsnäs och Malax
kommuner.

På basen av färdigställda utredningar om projektområdet, den respons som inkommit
angående MKB-programmet från Korsnäs och Malax kommuner, myndigheterna samt
allmänheten har mängden kraftverk minskats och deras placeringar har även
omarbetats.
I de nya alternativen har man speciellt beaktat ett längre avstånd mellan kraftverk och
fast bosättning, fritidsbosättning samt ett längre avstånd till befintliga pälsfarmer i
närheten av projektområdet. Man har även i en större utsträckning beaktat de
områdesavgränsningar som har uppgjorts för området Molpe i det godkända förslaget
till Österbottens etapplan 2. Vid utformningen av alternativ 3 lades även en ökad
tyngdpunkt på avståndet till Natura 2000-området Petalax åmynning, beläget nordost
om projektområdet.
Förutom antalet kraftverk skiljer sig de bedömda alternativen från varandra i fråga om
kraftverkstyper. I de nya alternativen har man bedömt kraftverk med olika käll-ljud; i
alternativ 1 är käll-ljudet 105,5 dB(A) och i alternativ 2 och 3 är käll-ljudet 107,5
dB(A).
De nya alternativen som har utarbetats för Molpe-Petalax vindkraftpark presenteras
nedan i kapitel 4.2.2.
4.2.2 Bedömda alternativ för vindkraftsparken
I denna miljökonsekvensbedömning granskas tre egentliga genomförandealternativ
som skiljer sig från varandra i fråga om storleken och placeringen av de kraftverk som
ska byggas. Dessutom granskas ett så kallat nollalternativ, som innebär att projektet
inte genomförs. Följande alternativ för vindkraftsparken har bedömts i MKBförfarandet:
ALT 0

Projektet genomförs inte
Inga nya vindkraftverk byggs, motsvarande energimängd produceras på
annat sätt.
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Figur 4.1. Vindkraftsparken i alternativ 1 med 29 vindkraftsverk.

ALT 1 En vindkraftpark med 29 kraftverk
En vindkraftspark med 29 vindkraftverk och total kapacitet på cirka 100 MW
(3,5 MW / kraftverk). Alternativet har modellerats med kraftverkstypen eno
126. Tornhöjden är 137 m och rotordiametern 126 m. Totalhöjden för andra
motsvarande vindkraftverk är maximalt 205 m.
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Figur 4.2. Vindkraftsparken i alternativ 2 med 24 vindkraftverk.

ALT 2 En vindkraftpark med 24 vindkraftverk
En vindkraftspark med 24 vindkraftverk och total kapacitet på cirka 80 MW
(3,3 MW / kraftverk). Alternativet har modellerats med kraftverkstypen
Vestas V126. Tornhöjden är 137 m och rotordiametern 126 m. Totalhöjden
för andra motsvarande vindkraftverk är maximalt 205 m.
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Figur 4.3. Vindkraftparken enligt alternativ 3 med 15 kraftverk.

ALT 3 En vindkraftpark med 15 vindkraftverk
En vindkraftspark med 15 vindkraftverk och total kapacitet på cirka 50 MW
(3,3 MW / kraftverk). Alternativet har modellerats med kraftverkstypen
Vestas V126. Tornhöjden är 137 m och rotordiametern 126 m. Totalhöjden
för andra motsvarande vindkraftverk är maximalt 205 m.

Tabell 4.1. Sammanställning av de preliminära
vindkraftsparkens olika genomförandealternativ.

tekniska

Förklaring

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

29 kraftverk

24 kraftverk

15 kraftverk

Antal kraftverk

29

24

15

Total kapacitet (MW) ~

102

79

50

Årlig elproduktion GWh ~

243

188

120

Vägnät som ska iståndsättas (km)

12

11

6

Vägnät som ska byggas (km)

15

13,5

7,4

Byggmaterial till vägarna (m )

105 600

95 600

52 300

Jordkabel som ska dras (km)

27

24

13,4

3
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Fundament
3

40 600

33 600

21 000

3

4 350

3 600

2 250

Jordfyllning (m )

3

14 500

12 000

7 500

Armering (t)

4 640

3 840

2 400

Antal tunga transporter

11 600

9 600

6 000

Antal specialtransporter

360

290

195

Areal för uppställningsytor (ha)

29

24

15

Areal för vägnät som skall iståndsättas och
intern elöverföring (ha)

7,7

7

3,8

Areal för nytt vägnät och intern elöverföring
(ha)

9,6

8,6

4,7

Betong (m )
Kross (m )

5

TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET

5.1 Projektområdet
Vindkraftprojektet är beläget intill gränsen mellan Korsnäs och Malax kommuner.
Kommungränsen korsar projektområdet på flera ställen. Av det 2 300 hektar stora
projektområdet finns cirka 1 140 ha i Korsnäs kommun och cirka 1 180 hektar i Malax
kommun (Figur 5.1).
Eftersom projektområdet är beläget i närheten av Kvarkens kust är terrängen på
projektområdet tämligen låglänt. Höjdförhållandena på Molpe-Petalax projektområde
varierar mellan 5-22,5 m ö.h. Projektområdets topografi sluttar i huvudsak från de
södra och sydöstra områdena mot kusten. (OIVA, 2013)
I MKB-beskrivningen är placeringen av vindkraftverken samt deras slutliga antal,
servicevägarna, jordkablarna och kraftledningarna fortfarande riktgivande och kommer
att preciseras i planläggnings- och bygglovsprocesserna för vindkraftsparken och då
anslutningspunkterna för elöverföringen säkerställs.
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Figur 5.1. Projektområdet är beläget på Korsnäs och Malax kommuners områden.

5.2 Vindkraftverk
Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som lämpar sig för projektområdet är cirka
3,5 MW med cirka 140 meter högt torn, ett maskinhus och en trebladig rotor.
Rotorbladen är tillverkade i kompositmaterial. Rotorbladets längd är cirka 65 meter och
rotorbladens diameter cirka 130 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är 205 meter
(Figur 5.2). Denna typ av vindkraftverk har typiskt ett käll-ljud på ca 105,5-107,5
dB(A) vid vindhastigheten 8 m/s på referenshöjden 10 m över marknivån.
Den valda vindkraftverkstypens maskinhus, cirka 100 ton och 3,5-4 x 12 meter stort,
placeras på tornet. I maskinhuset finns växellåda, generator samt regler- och
styrsystem. Växellådan omformar rotorns varvtal (5−15 varv per minut) till en nivå
som är lämplig för generatorn. Alternativt kan varvtalen regleras med så kallad
direktdriven teknik. Särskilda motorer vrider maskinhuset mot vinden med hjälp av en
vindriktningsgivare och en styranordning. Maskinhusets stomme och hölje tillverkas
vanligen av stål eller glasfiber (Vindkraftföreningen 2012).
I maskinhuset finns beroende på kraftverkstyp 300−1 500 liter olja och 100–600 liter
kylarvätska. Kylarvätskan består av vatten och glykol. Dessutom används i viss mån
smörjfett i lager och andra glidytor, men mängden är liten. Förutom olja, kylarvätska
och smörjfett används inga andra kemikalier i kraftverket.
Kraftverkets torn byggs i sektioner av valsat stål. Tornets nedersta del kan även
byggas med prefabricerade betongsektioner, eller genom platsgjutning. Tornet bultas
fast i fundamentet.
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Figur 5.2. Principskiss av det vindkraftverk som använts för visualisering vid MKBförfarandet. Höjden på vindkraftverkets cylindriska hybridtorn är cirka 140 m och
längden på rotorbladet är cirka 65 m. Vindkraftverkets maximala höjd är således cirka
205 meter.

5.3 Vindkraftverkens fundament
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån markunderlaget på
varje enskild plats. På basen av utgångsuppgifterna är den lämpligaste och
kostnadseffektivaste metoden för fundamentbygge stålbetongfundament som vilar på
marken. Andra möjliga alternativ är stålbetongfundament med massabyte eller
fundament som förankras i berg.
I detta skede har jordmånen bedömts på basen av kartstudier. I projektets fortsatta
planeringsskede genomförs undersökningar av jordmånen genom platsbesök och
genom att borra testhål vid en planerad kraftverksplats. Först därefter kan
fundamenten detaljplaneras.
Diametern på ett stålbetongfundament som vilar på marken är cirka 23 meter och
höjden cirka 1,5–3 meter. För ett fundament behövs cirka 1 400 m3 betong och cirka
160 ton armeringsjärn. I byggnadskedet grävs fundamentplatsen upp och därefter
gjuts stålbetongfundamentet ovanpå ett skikt av grus eller kross. Efter gjutningen täcks
fundamentet med jordmaterial.
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Betong

Figur 5.3. Stålbetongfundament som vilar på marken.

5.4 Interna vägar och uppställningsytor
För anläggningen av vindkraftverken behövs ett internt vägnät som kan användas året
runt. I mån av möjlighet utnyttjar man det befintliga nätverket av skogsbilvägar och
förstärker dem efter behov. För att klara specialtransporterna skall vägytan vara ca 5
m bred. Beroende på terrängen anläggs därtill dikerenar om upp till 2 meter.
Uppskattningsvis behövs cirka 4 800 m 3 grus per kilometer ny väg då vägens slitlager
är 20 cm och bärlagret 40 cm tjockt. Motsvarande mängd för att iståndsätta befintliga
skogsbilvägar är cirka 2 800 m3 per kilometer väg.
Längs vägarna transporteras byggmaterial och materiel som behövs för resningen av
vindkraftverken.
Efter
anläggningen
används
vägnätet
för
serviceoch
övervakningsåtgärder vid vindkraftverken.

jordkabel

Figur 5.4. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftsparken. Vägarna används
bland annat för transport av betong och grus samt kraftverkens komponenter. I
driftskedet används vägarna bl.a. för årlig service. Diket för jordkabeln finns på vägens
vänstra sida (foto: Hans Vadbäck/FCG).
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Vid dimensioneringen av vägarna och anslutningar bör dessutom beaktas att
vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är över 60
meter långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar och kurvor.
Vägarnas maximala lutning får vara tio procent och minsta krökningsradie 50–60
meter.

Figur 5.5. Två exempel på möjliga kurvor för planerat internt vägnät i en vindkraftpark
och specialtransportfordon med rotorns vingar. De streckade linjerna indikerar
hinderfritt område, där sten och träd måste röjas.

Vid varje kraftverksplats byggs ett uppställningsområde för resande av vindkraftverket.
Vindkraftverkets komponenter transporteras och lagras i uppställningsområdet och
inför installationen av kraftverket monteras en mobil lyftkran. En 500 tons lyftkran som
kan anses räcka till för arbetet behöver en operationsyta på cirka 40 x 60 meter (Figur
5.6). Därtill förutsätter resandet av komponenteran ytterligar en yta på cirka 20 x 150
meter. Utöver kraftverksområdet kommer ankomstvägen till kraftverksområdet att
utnyttjas vid resningen av komponenter. I anläggningsskedet röjs därmed
trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för att man ska kunna bygga
fundamentet och resa vindkraftverket. Det röjda uppställningsområdets storlek beror
på val av vindkraftsleverantör. Under byggnadsskedet krävs därtill ett cirka 30 x 60
meter stort plant gruslagt kontorsområde för byggnadsbaracker och upplagring av
arbetsredskap.

Figur 5.6. Exempel på uppställningsyta för ett kraftverk.
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5.5 Elöverföring inom vindkraftsparken
Vindkraftverkens generatorspänning är en kilovolt (kV) eller mindre. Spänningen höjs
med en transformator inuti kraftverket till en medelspänningsnivå på cirka 20–45 kV,
som används i elöverföringsnätet inom parken. Vindkraftselen överförs med jordkabel
till en elstation som skall byggas inom vindparksområdet. El- och dataöverföringskablar
inom parken grävs ner i ett kabeldike som normalt är 0,5–1 meter djupt. Kabeldiket är
cirka en meter brett. Kabeldikena placeras i mån av möjlighet i anslutning till
servicevägarna. Där kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen behövs en
cirka fyra meter bred och trädfri terrängkorridor där kabeln dras.
Jordkablarna
mellan
vindkraftverken
kopplas
samman
i
små
byggnader,
parktransformatorstationer, på parkområdet. En parktransformatorstation kräver en yta
på cirka 3–10 kvadratmeter. Tack vare kopplingsmöjligheterna kan man skapa
alternativa elöverföringslinjer inom parken, till exempel i anslutning till service eller vid
fel.

Figur 5.7. Exempel på vindkraftsverkets transformator placerat direkt intill kraftverket
och jordkabelfördelningsskåp till höger. (foto: Hans Vadbäck/FCG)

Jordkablarna inom vindkraftsparken kopplas till en 110 kV elstation som byggs på
vindparksområdet. I elstationen finns övervakningsapparatur och utrustning för skydd
av kablar samt en transformator som används för att höja medelspänningen till en
spänning på 110 kV. En höjning av spänningen minskar överföringsförlusten.
Elstationens mest synliga komponenter är ett 110 kV ställverk, en transformator och en
skyddsbyggnad. En del av utrustningen som behövs för att skydda och övervaka
elnätet skyddas från väder och vind inuti byggnaden. Elstationen inhägnas enligt
elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att obehöriga kan komma in på området.
Övervakningen av elstationen sker centraliserat från kontrollrummet. Därför kan man
också
placera
en
dataöverföringsmast
vid
stationen
för
att
tillgodose
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110 kV elstation kräver cirka 0,5 ha (cirka 5 000m2) mark. Stationen består av en eller
två transformatorer, ställverk, en ändstolpe som behövs för anslutning av en 110 kV
ledning och en byggnad som skydd för den nödvändiga apparaturen. Byggnadens yta
är cirka 30–70 kvadratmeter. Vid stationen placeras eventuellt också en cirka 20–30
meter hög mast för datakommunikation.
5.6 Elöverföring utanför vindkraftsparken
Vindkraftsparken ansluts till det nationella elöverföringsnätet med en 110 kV
kraftledning från parkens elstation till en elstation i Petalax, som byggs intill den
befintliga stationen i Lolax. Elöverföringen förverkligas med jordkabel.
Den yttre diametern av en enskild ledning i jordkabeln är cirka 10 cm. En
jordkabelförbindelse innehåller tre enskilda ledningar; två kopparledningar för jordning
och en optisk fiberledning för dataöverföring. 110 kV jordkabeln placeras på cirka en
meters djup. Kabeln omges av sand för att förhindra att den utsätts för skavning av
stenar som följd av tjäle eller belastning ovanpå jorden.
I samband med byggandet, nedläggning och överhöljande av kabeln avverkas en minst
fyra meter bred ledningsgata på skogsområden. Därtill avverkas en cirka 5 meter bred
linje för att arbetsfordonen skall kunna röra sig i området. När kabeln läggs i anslutning
till en väg behövs denna röjning inte. Under driften hålls ett 4-5 meter brett område
trädfritt ovanpå kabeln, så att rötterna inte skall skada kabeln och en snabbare
reparationstid kan garanteras vid möjliga störningar.

Figur 5.8. Typbeskrivning av ett 110 kV jordkabeldike.
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5.7 Anläggning av vindkraftparken
Vindkraftverkens delar, maskinhuset, rotorbladen och tornet transporteras i 7−10 delar
som specialtransporter på landsvägarna. För anläggningen av ett enskilt kraftverk
krävs 12–14 specialtransporter.
Kabeldragningarna inom området görs före fundamenten byggs och resningen av
vindkraftverken. När jordkablar anlagts kan fundamenten täckas över och resningen
inledas.

Figur 5.9. Gjutning av ett fundament (foto: Tuukka Lammi/FCG).

Den egentliga resningen börjar när fundamenten är färdiga. Monteringen av ett
kraftverk tar cirka 3−4 dagar. Om transformatorn ska placeras i den nedre delen av
tornet, lyfts den på plats på tornets fundament. Därefter monteras tornet genom att
lyfta upp en del i sänder. Sedan lyfts maskinhuset och sist rotorn. För detta används i
allmänhet den huvudsakliga lyftkranen och en hjälplyftkran. Hjälplyftkranen är avsedd
för att säkra att den del som lyfts får rätt rörelsebana under lyftet. Svåra
väderleksförhållanden kan avbryta lyftarbetena, och exempelvis lyftet av rotorn hindras
om vindhastigheten är mer än åtta meter per sekund. Beroende på årstiden kan svåra
väderleksförhållanden fördröja resningen med cirka 10–50 procent jämfört med den
optimala resningstiden. Vid en förflyttning från ett ställe till ett annat kan det bli
nödvändigt att demontera materielen för resningen. Detta tar vanligtvis en dag.
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Lyftkranens
monteringsområde

Figur 5.11. Huvudsakliga lyftkranens monteringsområde intill servicevägen. (foto: M
Suokas/FCG)

5.8 Drift och underhåll
När vindkraftsparken är i drift görs servicebesök till varje kraftverk 1–2 gånger per år.
Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda servicebesök per kraftverk per
år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje kraftverk i genomsnitt tre gånger per år.
Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Servicevinschen, som hör till kraftverkets
standardutrustning, används för att lyfta tyngre tillbehör och komponenter. I
specialfall, när tyngre komponenterna går sönder kan också en mobil lyftkran behövas,
eventuellt till och med en banddriven lyftkran.
Oljeflödet och -trycket samt mängden kylarvätska i maskinhuset övervakas genom ett
automationssystem. Om oljetrycket sjunker eller oljeflödet är under minimivärdena,
försätts kraftverket i larmtillstånd och stänger av sig omedelbart. På detta sätt kan man
kontrollera följderna av ett eventuellt oljeläckage. I larmtillstånd använder kraftverket
en bromsmekanism för att stänga av rotorn inklusive vridmekanismerna samt alla
motorer och pumpar i maskinhuset.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och byts cirka en gång vart femte år. Oljan
transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftsparkens servicevägar.
Utrustningen som används vid oljebytet ska vara helt kompatibel med kraftverkens
konstruktioner. Om ett läckage av olja eller kylarvätska sker under bytet, samlas
vätskan in med hjälp av uppsamlingstråg, så att vätskan inte kan rinna ut ur
maskinhuset. För eventuella avvikande situationer finns dessutom andra verktyg, till
exempel oljebindemedel och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som har den
utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla kraftverksleverantörens
krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt tillstånd för hantering av
farliga ämnen. Kraftverksleverantörens representant kommer att övervaka alla
arbetsskeden vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för
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avvikande situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras separat och
analyseras.
Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftsparkens kontrollcentral via
ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket. Alla mätningar som
görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i realtid. På så sätt säkerställer man
att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Vindkraftverkets
maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar med tanke på läckage, så att
eventuella vätskeläckage inte kan spridas i hela maskinhuset. Hela maskinhuset har
designats så att det är tätt, dvs. så att all olja i maskinhuset ska stanna kvar i
maskinhuset vid ett eventuellt läckage.
5.9 Säkerhet
Vindkraftsparken kommer inte att omgärdas med ett staket med undantag av
elstationen som uppförs på området. På grund av säkerhetsskäl kommer man att
begränsa möjligheten att vistas på området under byggnadsskedet. När
vindkraftsparken är i drift är vägnätet fritt att använda för de som har del i vägarna.
Likaså är det fritt att röra sig i projektområdet när kraftverken är i drift.
Under senaste åren har myndigheter gett rekommendationer för säkerhetsavstånd i
vindkraftsprojekt. I avseende på möjliga iskast och fallande delar från vindkraftverken
har miljöministeriet (2013) angivit ett säkerhetsavstånd som motsvarar 1,5 x
kraftverkets maximala höjd (Miljöministeriet 2012). Modelleringar utförda av
Transportministeriet (2011) har visat att kastlängden av is maximalt kan vara 300
meter från kraftverk med en höjd på 200 meter. Enligt Transportministeriets (2011)
beräkningar är sannolikheten för att träffas av ett fallande isstycke dock en på 1,3
miljoner år för en person som årligen under vintern befinner sig en timme på cirka 10
meters avstånd från ett kraftverk som är i drift (Göransson 2012).

Figur 5.12. Exempel på säkerhetsföreskrifter under byggnadsskedet. (Foto H. Vadbäck)
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Figur 5.13. Typiska säkerhetsföreskrifter intill vindkraftsverken. (Foto H. Vadbäck)

Skyddsavståndet mellan kraftverk och landsvägar är maximalt 300 meter, dock minst
kraftverkets maximala höjd sammanräknat med landsvägens skyddsavstånd, vilket är
20-30 meter. För järnvägar är skyddsavståndet för övrigt det samma, men järnvägens
skyddsavstånd är lite längre, 30-50 meter (Trafikverket 2012, Hytönen m.fl. 2012). Till
farleder är det rekommenderade skyddsavståndet 1-5 nautiska mil, beroende på
farledens storlek (Hytönen m.fl. 2012).
Gällande stamnätet är rekommendationen att avståndet från närmsta kraftverk till
stamnätets ledningsområdes yttre gräns skall vara minst 1,5 x kraftverkets maximala
höjd (Miljöministeriet 2012).
5.10 Radar- och kommunikationsteknologi
Vindkraftverk kan inverka på radio- och radarverksamhet. För väderradar har följts
meteorologiska institutets rekommendation om att inverkan bör utredas om
kraftverken ligger inom 20 kilometer från väderradarn (Arbets- och näringsministeret
2013). Gällande annan inverkan på civil och militär radarövervakning tillämpas Trafis
beslut och försvarsmaktens utlåtande. Gällande säkerhetsastånd till annan
radiokommunikation har tillämpats kommunikationsverkets rekommendation. Gällande
avstånd till anordningar för explosiva varor och fyrverkeripjäser, transportförpackningar
och -tankar för farliga ämnen, flytgas- och naturgasanläggningar, fabriker och upplag
för explosiva varor samt kraftverk och produktionsanläggningar som använder
tryckutsatta system tillämpats TUKES utlåtande 4784/36/2013 om riskevaluering för
objekt inom 500 meter.
6

BEAKTANDE AV KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Kontaktmyndigheten, Södra Österbottens NTM-central, begärde utlåtanden av MKBprogrammet. Sammanlagt 12 utlåtanden och 14 anmärkningar har skickats till
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kontaktmyndigheten. Anmärkningarna hade undertecknats av sammanlagt 59
personer. Kontaktmyndigheten har gett ett eget utlåtande om MKB-programmet utifrån
de erhållna utlåtandena och anmärkningarna (Bilaga 8). Kontaktmyndigheten gav sitt
utlåtande om MKB-programmet den 9.6.2014.
I Tabell 6.1 sammanställs de saker till vilka bör fästas uppmärksamhet i uppgörande av
utredningarna och MKB-beskrivningen. I tabellen har också beskrivits hur
kontaktmyndighetens utlåtande har tagits i beaktande i konsekvensbedömingen och
MKB-beskrivningen.
Tabell 6.1. Sammanställning av kontaktmyndighetens utlåtande och hur utlåtandet har
beaktats i konsekvensbedömningen.
KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE

BEAKTANDE I IMKB-BESKRIVNINGEN

KAPITEL

Grunderna för alternativen som
presenterats i MKB-programmet har inte
framförts och det verkar som om alla
alternativen inte är genomförbara som
sådana. I åsikterna har kraftigt framförts ett
ställningstagande om att kraftverken är
belägna för nära bebyggelsen.
Projektområdet är uppenbart större än
Molpe-området som har presenterats i
Österbottens Etapplan 2. Som följd av detta
stämmer inte heller den
konsekvensbedömning som utförts i
samband med etapplanläggningen.

På basen av färdigställda utredningar om
projektområdet, den respons som inkommit
angående MKB-programmet från Korsnäs och
Malax kommuner, myndigheterna samt
allmänheten har mängden kraftverk minskats
och deras placeringar har även omarbetats. I
MKB-beskrivningen har man bedömt
konsekvenserna av tre alternativ. Alternativ 1
består av 29 kraftverk, alternativ 2 av 24
kraftverk och alternativ 3 av 15 kraftverk.
Alternativen har även behandlats son helheter
för att ge en bättre helhetssyn över projektets
konsekvenser.

4

I beskrivningsskedet är det skäl att ta med
ett alternativ som motsvarar området i
etapplan 2. För detta alternativ bör samma
bedömningar utföras som för de övriga
alternativen.

Alternativ 2 motsvarar huvudsakligen
områdesavgränsningen för Molpe-området i
Österbottens etapplan 2, medan alternativ 3 är
mindre än området som anvisats i etapplan 2.
Enhetliga bedömningar har utförts för alla
alternativen och dess resultat presenteras i
MKB-beskrivningen.
Grunderna för förändringar i de bedömda
alternativen och de alternativ som bedömts i
MKB-beskrivningen presenteras i kapitel 4.

Man bör i alternativen beakta det som
Korsnäs kommun framför i sitt utlåtande,
d.v.s. ett tillräckligt avstånd till bebyggelse
samt till närstående pälsfarmer.
Vindkraftverket beläget i närheten av
fastigheterna 280-405-10-153 och 280-40510-169 är beläget för nära pälsfarmer och
bör tas bort.

Korsnäs kommuns utlåtande över MKBprogrammet har beaktats. Vindkraftverket
beläget närmast fastigheterna 280-405-10-153
och 280-405-10-169 har tagits bort och man
har beaktat ett allmänt avstånd på minst 700 m
till närliggande pälsfarmer.

I bedömningsbeskrivningen bör tydliga
ruttalternativ framföras för elöverföringen
och ytterligare bör grundvattenområden
beaktas i planeringen. Elledningar bör inte
placeras i grundvattenområdena. I
alternativ 2 för elöverföringen som har
presenterats i MKB-programmet löper
ledningslinjen över grundvattenområdet
Källorna.

Vindkraftsparken ansluts till det nationella
elöverföringsnätet med en 110 kV kraftledning
från parkens elstation till en ny elstation som
byggs i regionen. EPA utreder som bäst hur
anslutningen kan lösas.

Bullermodelleringar skall uppgöras och
presenteras för alla alternativs del. När det
gäller bullerkonsekvenserna skall
Miljöministeriets anvisningar beaktas.

Bullermodelleringar har uppgjorts för alla
alternativen. Resultaten och bedömningen som
utförts på basen av beräkningarna har
presenterats för alternativens del i MKBbeskrivningen, kapitel 8.6.

8.6

Skuggningsmodelleringar skall uppgöras och
presenteras för alla alternativs del. Enligt

Skuggningsmodelleringar har uppgjorts för alla
alternativ. Resultaten och bedömningen som

9.5

FCG Design och planering Ab
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Miljöministeriets anvisningar är det
rekommendabelt att använda samma
riktvärden som gäller i andra länder.

utförts på basen av beräkningarna har
presenterats för alternativens del i MKBbeskrivningen, kapitel 9.5.

I fråga om marken bör man utreda
förekomsten av sura sulfatjordar. Om det
finns sura sulfatjordar på området bör detta
beaktas och metoder framföras för att
bekämpa försurningen i byggskedet.

Enligt den förhandstolkning av förekomsten av
sura sulfatjordar som har uppgjorts på GTK är
sannolikheten att dessa förekommer på
områdena för vindkraftparkens konstruktioner
mycket liten.

Inga vägar eller elledningar får placeras på
grundvattenområdena.

Inga konstruktioner i vindkraftparken har
placerats på grundvattenområdena.

Skogsområden som uppfyller METSOprogrammets kriterier bör avgränsas. Alla
naturtyper som finns i området
karaktäriseras för att få en allmän bild av
området. Det är väsentligt att avgränsa
värdefulla naturtyper samt skyddade eller
hotade arters livsmiljöer på karta. Även
randeffektens betydelse bör beaktas i
beskrivningen.

Viktiga livsmiljöer och miljöstödsområden på
projektområdet har utretts och informationen
om dem har erhållits av Skogscentralen den
26.6.2014. Informationen har införts i
beskrivningen. Vid naturkarteringarna har man
även avgränsat och klassat övriga värdefulla
naturtyper. Randeffekten har beaktats i
bedömningen av konsekvenserna för
vegetationen.

13

Bedömningen av konsekvenser för
fågelbeståndet har på ett motiverat sätt
riktats till arter i habitatdirektivets bilaga I,
hotade och sårbara arter samt till rovfåglar.
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot
arter som har större kollisionsrisk. De
indirekta konsekvenserna för fågelbeståndet
kan vara mer betydande än de direkta
konsekvenserna. Även projektets
konsekvenser för födoflygningar, födoplatser
och förändringar av flygrutter bör bedömas
grundligt. Även konsekvenser av splittring,
störning och förlust av revir bör beaktas.

Vid bedömningen av konsekvenser för
fågelbeståndet har man riktat speciell
uppmärksamhet till de arter som man vid
inventeringarna för projektet har konstaterat
förekommer i närheten av området och vid de
arter som kan anses vara i risk att kollidera
med vindkraftverken. Man har beaktat
födoflygningar, födoplatser, förändringar i
flyttrutter samt konsekvenser av splittring,
störning och förlust av revir.

14

Havsörnens bon i närheten av
projektområdet bör utredas i enlighet med
WWF:s anvisningar. Med kartgranskning bör
man även utreda om det på projektområdet
finns områden där det kan bildas vertikala
luftströmmar som havsörnen och andra
kretsande fåglar använder.

Närliggande havsörnsbon har utretts vid
bedömningen. Vid bedömningen har man även
fäst uppmärksamhet vid
termikflygningsområden.

14

Enligt bedömningsprogrammet är det
närmaste boet för fiskgjuse beläget på 1,3
km avstånd. Projektets konsekvenser för
födoflygningarna bör granskas vid behov.

Det närmaste aktiva fiskgjuseboet finns på 1,3
km avstånd från projektområdet men på ett
avstånd av som närmast 2,5 km från ett
planerat kraftverk i alternativ 1. Avståndet är
så stort att fiskgjusarnas rörelser på
projektområdet bedöms vara mycket få.
Terrängobservationerna stöder påståendet.

14

Metoderna och uppföljningsplatserna för
flyttande fåglar bör beskrivas noggrant och
resultaten visas tillräckligt åskådligt på
kartor.

Uppföljningsmetoder och -platser har beskrivits
i bedömningsbeskrivningen och resultaten har
åskådliggjorts på kartor.

14

På 10 km radie från projektområdet finns
tre FINIBA-områden, varav ett är IBAområde. Konsekvenserna för de fåglar som
flyger via områdena samt äter och häckar i
dem bör bedömas.

Konsekvenserna för FINIBA- och IBA-områden
har bedömts i MKB-beskrivningen och
konstaterats vara små eller obetydliga.

14.4.3

Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutets krav på
en tillräcklig beskrivning av viltet och
djurtätheten ska införas i beskrivningen och
det skall även framkomma hur man har
utfört bedömningen för dessa arter.

Viltet i området har utretts via VFFI,
viltolycksstatistik, lokala jaktföreningar och
viltet har även iakttagits under de
naturinventeringar som har utförts på området.
Beskrivningen och bedömningens grunder har
presenterats i kapitel 15.

15

NTM-centralen påpekar att det är viktigt att
placera passivdetektorerna för uppföljning
av fladdermössens flytt på uttryckligen en

De flyttande fladdermössen har utretts på
projektområdet. På området har varit placerad
två passivdetektorer, en på en höjd av 1,5 m

15
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sådan höjd som motsvarar
verkningsområdet för kraftverkets
rotorblad. Fladdermössens vårflyttning bör
utredas vid behov.

och den andra på en höjd av 60 m.

NTM-centalen anser att utredningen av
flygekorre har varit tillräcklig och att det
inte finns behov av tilläggsutredningar, även
om tidpunkten för upptäckter av spillning
har varit relativt sen. Resultaten av
utredningarna skall åskådliggöras på kartor
och man skall märka ut födo- och
förökningsområden.

Det observerades inga födo-och
förökningsområden på projektområdet. Den
livsmiljö som observerades utanför
projektområdet har åskådliggjorts på karta.

15

NTM-centarlen anser att det är en tillräcklig
metod att utreda förekomsten av stora
rovdjur i habitatdirektivets bilaga IVa på
området genom att intervjua den lokala
jaktföreningen. I beskrivningen bör det
systematiskt framkomma vilka arters
föröknings- och rastområden som har
kontrollerats och med vilka kriterier.

Förekomsten av stora rovdjur på
projektområdet har utförts via VFFI:s statistik.
Lokala jaktföreningar har deltagit i
uppföljningsgruppen.

15

På 10 km radie från området finns det fyra
Naturaområden och det närmaste, Petalax
ådelta, finns på knappa 1 km från
projektområdet. NTM-centralen uppskattar
att projektet kan försämra skyddsgrunderna
för Naturaområdet i betydande mån och
anser att det för projektet bör göras en
Naturabedömning i enlighet med 65§ i
naturvårdslagen.

En Naturabedömning i enlighet med 65§ i
naturvårdslagen har uppgjorts för projektet.
Bedömningen har refererats i kapitel 16 och
rapporten har även bifogats som en skild bilaga
(bilaga 7).

16

I beskrivningen bör det tydligt framkomma
vilka begränsningar byggandet av
vindkraftparken innebär för boende i
närområdet samt för jakt eller andra
användningsformer.

Byggandet av vindkraftparken kommer inte att
innebära att vindkraftparken inhägnas. Det är
möjligt att fortsätta använda området för bl.a.
jakt och rekreation.

Eftersom kraftverken är så stora är det
ändamålsenligt att utreda transportrutter
och anslutande riskobjekt i vägnätet. Det är
bra att framföra förändringen av mängden
tung trafik och dess konsekvenser för
vägnätet och områdets invånare.

Transportrutter och möjliga riskobjekt har
utretts och presenterats i beskrivningen.
Förändringen av mängden trafik och dess
konsekvenser för vägnätet och områdets
invånare har utretts och rapporterats i
beskrivningen.

19

Enligt Digitas utlåtande orsakar
vindkraftparken eventuellt störningar i tvmottagningen med antenn. Det bör utredas
om det är möjligt att minska
konsekvenserna och utlåtandet bör införas i
beskrivningen.

Digitas utlåtande har införts i beskrivningen.
Möjligheter för att minska konsekvenserna har
framförts i beskrivningen.

19

I bedömningsprogrammet är det skäl att
beakta att visualiseringarna ger en bra bild
av hur vindkraftverken kommer att vara
synliga. I beskrivningen bör det finnas
visualiseringar från olika håll av området så
att de som bor nära får en tydlig bild av hur
kraftverken ändrar landskapet. Här måste i
synnerhet de kulturhistoriskt värdefulla
områdena beaktas.

Det har uppgjorts fotomontage från olika
platser i närheten av vindkraftparken som finns
som bilaga till MKB-beskrivningen (bilaga 3). I
bedömningen har man beaktat konsekvenserna
för de byggda kulturmiljöerna.

20

Resultaten av fornlämningsinventeringen
bör även skickas till Österbottens museum.
I fråga om elöverföringen bör man beakta
det som Österbottens museum har framfört,
d.v.s. i elöverföringen beaktas förutom
landskapskonsekvenserna även
utredningsplikten enligt 13§ i

Resultaten av fornlämningsinventeringen har
skickats till Österbottens museum.

FCG Design och planering Ab
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fornminneslagen och eventuellt förfarandet
med rubbning enligt 11§ och skyldighet att
ersätta undersökningsuppgifter enligt 15§.

7

Invånarenkäten som utförs som stöd för
bedömningen av de sociala konsekvenserna
bör omfatta byarna runtomkring och även
fritidsboende i närområdet.

Invånarenkäten har skickats ut till 500 hushåll
som är belägna inom 4 km radie från
projektområdet. Det slumpmässiga urvalet
inkluderade fasta och fritidsbosatta i området.
Resultaten av enkäten har presenterats i kapitel
22.

Vem som bär ansvaret för konstruktionerna
som lämnas kvar när verksamheten upphör
bör klarläggas.

Då verksamheten läggs ned monteras
konstruktionerna ned och förs bort. Vissa
konstruktioner lämnas kvar, som t.ex.
fundament och servicevägar.

NTM-centralen poängterar att de
sammantagna konsekvenserna med
befintliga vindkraftverk och planerade
projekt bör beaktas i bedömningen i
enlighet med 4.2§ i MKB-lagen. I närheten
av området kan eventuellt nya
vindkraftprojekt ha tillkommit och projekten
bör därför uppdateras.

De sammantagna konsekvenserna med
närliggande projekt har bedömts enligt
planeringssituation hösten 2014. De projekt
som information har funnits tillgänglig om har
inkluderats i bedömningen.

22

24

MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS OCH BEDÖMNINGSMETODER

7.1 Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande
konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen och
naturresurserna samt deras interaktion i den omfattning som förutsätts i MKB-lagen
och -förordningen (Figur 7.1).

Figur 7.1. Direkta och indirekta konsekvenser som enligt MKB-lagen skall utredas.

Varje MKB-projekt medför en specifik uppsättning av konsekvenser som beror på
projektets karaktär, omfattning och placering. De konsekvenser som enligt MKB-lagen
bör beaktas i MKB-processen preciseras därför alltid separat för varje projekt. Denna så
kallade screening görs i finländska MKB-förfaranden typiskt i samförstånd med
kontaktmyndigheten under MKB-programskedet och kan genomföras under MKBförfarandets förlopp vid behov.
Vindkraftsparkens konsekvenser kommer att ske under parkens tre skeden: vid
byggandet,
driften
och
nedläggningen.
Alla
dessa
skeden
beaktas
vid
miljökonsekvensbedömningen. Konsekvenserna vid byggskedet kommer att vara
kortvariga och kommer främst att vara relaterade till röjningsarbeten vid
kraftverksplatserna, användningen av arbetsmaskiner och trafiken som förorsakas av
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transporterna. Då vindkraftsparken blivit färdig, kommer konsekvenser att orsakas av
vindkraftverken som är i drift, t.ex. för landskapet och ljud från roterande vingar.
Under nedläggningen av vindkraftsparken förorsakas konsekvenser som är jämförbara
med byggskedet, men dessa kommer att vara lindrigare.
De mest centrala miljökonsekvenserna från vindkraftsparken är de visuella förändringar
den orsakar i landskapet, konsekvenser för naturen, ljudlandskapet och människors
levnadsförhållanden. Miljökonsekvenser som bedöms inom projektet är:













Bullerkonsekvenser
Skuggnings- och blinkningskonsekvenser
Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Konsekvenser för berggrunden, jordmånen, yt- och grundvatten
Konsekvenser för vegetationen, fågelbeståndet och övrig fauna
Konsekvenser för naturskyddsområden
Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning
Konsekvenser för näringslivet
Konsekvenser för trafik, radar- och kommunikation
Konsekvenser för landskap och kulturarv
Konsekvenser för fornlämningar
Konsekvenser för människans levnadsförhållanden och trivsel

7.2 Konsekvensernas särdrag och betydelse
Konsekvenserna och skillnaden mellan konsekvenserna beskrivs huvudsakligen
skriftligt. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I förfarandet definieras
kända konsekvenser och deras betydelse. I bedömningen definieras varje konsekvens
karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med stöd av IEMA:s (2004)
bedömningshandbok (Figur 7.2).

Reversibilitet

Karaktär

reversibel /
irreversibel

positiv / negativ

Konsekvensens betydelse
•
ingen
•
liten
•
måttlig
•
betydande

Typ
direkt / indirekt

Konsekvensobjektet
värde,
känslighet
och
sällsynhet

Omfattning
lokal / omfattande

Varaktighet
kortvarig /
långvarig

Figur 7.2. Definiering av konsekvensernas karaktär och betydelse.
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7.3 Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande metoden.
Metoden betonar att besluts baseras på olika värdemässiga utgångspunkter. Betydelsen
av de olika alternativens interna konsekvenser av olika konsekvenstyper jämförs inte.
detta eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i förhållande till en annan
konsekvenstyp i många fall är värdebetonad och därmed inte mätbart kan fastställas
med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att bullerstörning inte kommer
att jämföras med olägenheter i landskapet.
Med denna metod kan man ta ställning till de olika alternativens miljömässiga
genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om det bästa
alternativet fattas av projektets beslutsfattare.
7.4 Granskningsområden
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan anta att
miljökonsekvenser sträcker ut sig. Man har strävat efter att fastställa ett
granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan antas
uppstå utanför området.
Granskningsområdets omfattning beror på egenskaperna av det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet, till exempel
byggåtgärderna, och en del breder ut sig över ett mycket stort område, till exempel
konsekvenserna för landskapet.
Nedan presenteras de av projektets granskningsområden som har bedömts i MKBbeskrivningen (Tabell 7.1). Deras omfattning har bedömts utifrån de olika
konsekvensernas karaktäristiska drag. Konsekvenser som på grund av sina egenskaper
inte kan avgränsas har utelämnats (exempelvis konsekvenserna för klimatet).
Tabell 7.1. Storleken
konsekvenstyp.
Konsekvenstyp

på

det

granskningsområde

som

ska

granskas

enligt

Trafik

Storleken på det granskningsområde som
ska granskas
Samhällsstruktur på kommunnivå, vindparksområdet och dess närmaste
omgivning (ca 5 km)
Vindkraftsparkens huvudtrafikleder

Natur

Vindkraftverkens byggplatser

Fågelbeståndet

Vindparksområdet, objekt som är betydelsefulla för fågelbeståndet i
närområdet, flyttrutter, eventuellt ett vidsträckt granskningsområde

Fornlämningar

Varje byggplats på vindparksområdet

Landskap och
kulturhistoriska objekt

Objekt som utsätts för byggåtgärder, eventuell synlighetssektor 25 km från
vindkraftsparken

Buller, skuggor, blinkningar

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

Människors levnadsförhållanden
och trivsel

Konsekvensspecifik bedömning, en radie på högst cirka 20 km och noggrannare
inom en radie på cirka 2 km.

Markanvändning

Konsekvenstyper som också ska beaktas är säkerhet,
kommunikationsförbindelser,
flygtrafik,
försvarsmaktens
konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten.
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Enligt miljöministeriets handbok (2006) konstateras, att vid klar och torr väderlek kan
man på en radie om 5–10 km urskilja rotorbladen i ett vindkraftverk och bladens
synlighet framhävs ytterligare av deras roterande rörelse. På en radie av 15–20 km kan
bladen inte längre urskiljas med blotta ögat. Under ideala förhållanden kan tornet
urskiljas på ett avstånd av 20–30 km. I disig och solig väderlek reflekterar de
snurrande rotorbladen ljusstrålar. Också denna s.k. blinkeffekt framhäver
vindkraftverkens synlighet (Weckman 2006).
För bedömningen av landskapskonsekvenserna och särskilt de visuella konsekvenserna
har man grovt definierat fem avståndszoner i detta arbete (Figur 7.3). Vindkraftparkens
konsekvenser för landskapet är av olika betydelse i de olika zonerna.
I konsekvensbedömningen har man betonat det så kallade närområdet (0-5 km) och
mellanområdet (5-12 km), där landskapskonsekvenserna är störst. Vad gäller det
teoretiska maximala synlighetsområdet har en översiktlig bedömning gjorts. Nedan
definieras storleken på granskningsområdena mer ingående.

Figur 7.3. Avståndszonerna från projektområdet med 35 kilometers radie.

Omedelbart konsekvensområde: avståndet från vindkraftverken cirka 0–200 meter.
Främst
skuggbildning,
buller,
konsekvenser
under
anläggningsoch
demonteringsskedet.
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Närområde: avståndet från vindkraftverken cirka 0–5 km. Ett synligt kraftverk är ett
dominerande element i alla typer av områden.
Mellanområde: avståndet från vindkraftverken cirka 5–12 km. Kraftverket kan vara
väl synligt i omgivningen, men det kan vara svårt att uppfatta dess storlek eller
avståndet till det.
Fjärrområde: avståndet från vindkraftverken cirka 12–25 km. Kraftverket kan synas,
men de övriga landskapselementen minskar dess dominans i takt med att avståndet
växer. Vindkraftsparkens konstruktioner ”smälter in” i fjärrlandskapet.
Teoretiskt maximalt synlighetsområde: 25–35 km från vindkraftverken. Tornet kan
urskiljas i mycket goda väderförhållanden.
8

BULLER

8.1 Konsekvensmekanismer
I anläggningsskedet uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning till byggandet
av vägarna, vindkraftverken och jordkablarna. Detta buller är lokalt och övergående
eftersom jordbyggnadsarbetena kontinuerligt flyttas framåt.
Varje kraftverksmodell har ett specifikt käll-ljud. I detta käll-ljud ingår två skilda typer
av ljud; det aerodynamiska ljudet som uppstår vid rotorbladens passage genom luften
och det mekaniska ljudet som uppstår av transformatorn i kraftverket. Beroende på
kraftverkstyp varierar käll-ljudet mellan ca 105-110 dB(A). Typiskt kan man anta att
ljudnivån direkt under ett kraftverk är ca 55 dB(A).
I undersökningar har man noterat att antalet människor som upplever buller som
mycket störande står i proportion till ljudnivån. Cirka 50 procent av människorna
upplever vindkraftbuller på 50 decibel som störande och 30 % som mycket störande.
Vid 40 decibel upplever ca 10 % vindkraftbuller som störande och endast cirka
fem procent bulleret som mycket störande (Janssen et al 2011, ref Hongisto 2014).
Människan kan höra ljud vars frekvensspann löper mellan ca 20 och 20 000 Hz. Ur
denna skala kan man höra frekvenserna 125-8 000 Hz väl. Vindkraftsljudet är
bredbandigt, vilket betyder att det uppstår vid alla olika frekvenser. Frekvenserna 1-20
Hz kallas infraljud och detta genereras till följd av inkommande turbulens vid
rotorbladen. Det lågfrekventa ljudet är ljud vid frekvenserna 20-200 Hz och detta ljud
genereras av tryckkompressioner då bladet passerar tornet. Det ljudet som uppstår vid
frekvenserna 250-2 000 Hz uppstår när rotorbladen passerar genom luften.
Rotorbladets bakkant genererar ett pulserande ”svischande” ljud. Detta ljud i
frekvensområdet 250-2 000 är det som främst hörs då man talar buller från
vindkraftverk.
Infraljudnivåerna från större kraftverk har observerats vara högre än de nivåer som
genereras av mindre kraftverk. Vid havsstränder och i städer är infraljudnivåerna ofta
högre än de nivåer som mätts vid några hundra meter från vindkraftverk. Infraljudet är
ofta inte hörbart. Det lågfrekventa ljudet från vindkraftverk är hörbart ljud. Lågfrekvent
ljud genereras inte bara från vindkraftverk, utan även från andra bullerkällor i
samhället, t.ex. trafiken eller bassoljud från högtalare.
Spridningen av ljud i omgivningen beror bland annat på markens beskaffenhet samt på
vindens riktning och dess styrka och temperatur på olika höjder. Bakgrundsljud och
tystnad har stor betydelse för hur man uppfattar ljudet från ett vindkraftverk.
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Bakgrundsbuller orsakas bland annat av den lokala trafiken, vindens eget brus och
trädens sus.
8.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna av ljud från vindkraftsparken bedöms som en expertbedömning utifrån
en bullerspridningsmodell.
Ljudtrycksnivåerna från vindkraftverken modelleras med kalkylprogrammet WindPRO
2.8 enligt standarden ISO 9613-2. I modelleringen användes kraftverkets källjud enligt
kraftverkleverantörerna uppgifter, som vindens hastighet 8 m/s, som lufttemperatur 15
° C, som lufttryck 101,325 kPa och som luftens relativa fuktighet 70 %. I
modelleringen gjordes inga amplitudmodulationer och käll-ljudet antogs sprida sig i alla
riktningar.
Bullerberäkningarna gjorde med beaktande av vindkraftverkens totala antal, placering,
navhöjd
och
rotordiameter
i
de
olika
vindkraftparksalternativen.
I
bullerspridningsmodelleringarna
har
man även
beaktat
Otsotuuli
Granskog
vindkraftpark (5 kraftverk) som planeras intill Molpe-Petalax vindkraftpark i Korsnäs
kommun. I modellen används grundkartans höjdkurvor som bas för den digitala
höjdmodellen med en resolution på 0,1 meter. Beräkningen görs för höjden 4 meter
från markytan. Som markens hårdhet användes värdet 0,4 (på skalan 0–1; hård–
mjuk). Valet av parametrarna grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2/2014).
Vindkraftverkens lågfrekventa buller (20-200 Hz) beräknades utgående från det valda
vindkraftverkets käll-ljuds angivna oktavband omvandlat till tredjedelsoktavband (Figur
5-1). Därefter modelleras den lågfrekventa ljudspridningen till de bostadshus där ISO
9613-2 modellen påvisade den högsta bullernivån. Omvandlingen och modelleringen
gjordes med ett Excel baserat program utvecklad av FCG Design och planering Ab, Ing.
Mauno Aho.
Bullerberäkningarna för det lågfrekventa ljudet gjordes med beaktande av
vindkraftverkens
totala
antal,
placering
och
navhöjd
i
de
olika
vindkraftparksalternativen. Beräkningen gjordes till ytterväggen för de närmsta
bostadshusen i anslutning till projektet, där det lågfrekventa bullret antogs avta med
det geometriska avståndet och markytans beskaffenhet för landbaserade
vindkraftparker. På basen av dessa bullernivåer utomhus beräknades därefter
tredjedelsoktavbandens bullernivåer inomhus. Bostadens ljudisolering beräknas på
basen av den danska förordningen Bekendtgørelse om støj fra vindmøller BEK nr 1284,
15.12.2011. Därefter jämförs de modellerade lågfrekventa ljudnivåerna till de nivåer
som angivits i Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Socialoch hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena grundar
sig på Miljöministeriets direktiv (2/2014).
Bullermodelleringarna har utarbetats av projektingenjör Janne Märsylä, och
konsekvenserna som orsakas av bullret har bedömts av planerare, FM Kristina Salomaa
från FCG Design och planering Ab.
Det lågfrekventa ljudet har beräknats till närliggande bostäder. Eftersom det inte i
detta skede kan definieras hur väl dessa bostäder är isolerade har man beräknat det
lågfrekventa ljudet till en punkt som är belägen utanför huset och även jämfört detta
värde med de riktvärden som gäller inomhus. Det lågfrekventa ljudet inomhus har
därefter räknats ut genom att använda en standardvägg enligt den danska
förordningen Bekendtgørelse om støj fra vindmøller BEK nr 1284, 15.12.2011. Dessa
resultat jämförs med Social- och hälsovårdsministeriets riktvärden för boendehälsa
samt hörseltröskeln.
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De lågfrekventa bullernivåerna har beräknats och bedömts av ingenjör Mauno Aho, FCG
Design och planering Ab.
Bullermodelleringarna och beräkningarna presenteras i bilaga 2.
8.3 Riktvärden för buller
De genomsnittliga ljudnivåerna vid bostäder jämförs med de planeringsriktvärden
miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft anger (Miljöministeriet 2012, Tabell 8.1).
Om bullret från vindkraftverken innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade
komponenter eller om det är tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna
tillägga fem decibel till modelleringsresultatet innan man jämför det med
planeringsriktvärdet. Eftersom riktvärdet redan innehåller buller som är karaktäristiskt
för vindkraftverk, ska ovan nämnda ljudkaraktäristika vara ovanligt kraftiga från
vindkraftverk för att det ska vara nödvändigt att tillägga fem decibel till
modelleringsresultatets ljudstyrka.
Tabell 8.1. Planeringsriktvärden för buller för vindkraftsprojekt enligt miljöministeriets
anvisningar 2012.
Planeringsriktvärden
utbyggnad av vindkraft

för

utomhusbuller

vid

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

Områden som används för boende, områden som används
för fritidsboende i tätorter, rekreationsområden

45 dB

40 dB

Områden utanför tätorter som används för fritidsboende,
campingområden, naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)

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

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämförs till de nivåer som angivits i Socialoch
hälsovårdsministeriets
anvisningar
om
boendehälsa
(Socialoch
hälsovårdsministeriet 2003, Tabell 8.2). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena
grundar sig på Miljöministeriets direktiv (2014).
Tabell 8.2. Lågfrekventa ljudets riktvärden i bostäder inomhus enligt SHM (2003).
Ters, Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Medelljudnivå
LZeq,1h, dB

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

En förordning för buller av vindkraft är under arbete för tillfället. Förordningsutkastet
har
lagts
fram
till
påseende
mellan
18.11-15.12.2014.
Förslagen
till
utomhusbullernivåer avviker från miljöministeriets planeringsriktvärden för vindkraft
2012 främst angående bullernivåer för fritidsbosättning och naturskyddsområden. I
utkastet har man inte specificerat bullernivåer för naturskyddsområden (Miljöministeriet
2014).
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Tabell 8.3. Förslag till utomhusbullernivåer enligt förordningsutkastet 2014.
Statsrådets förordning för bullernivåer av vindkraft,
utkast

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

45 dB

40 dB

40 dB

-

Utomhus
Fast
bosättning,
fritidsbosättning,
sjukvårdsläroanstalter*, rekreationsområden*, lägerområden

Nationalparker*

och

* Nattvärden tillämpas inte på läroanstalter, rekreationsområden eller nationalparker.
8.4 Nuläge
I projektområdets skogsterräng präglas ljudlandskapet enligt uppskattning
huvudsakligen av naturliga ljud såsom vindens sus och trädens prassel. Dessa naturliga
ljud kan ge upphov till ljudnivåer mellan 30 och 70 dB. Områden vars medelljudnivå är
mindre än 35 dB klassas som områden med naturfrid.
Vindkraftsparkens skogsområden är huvudsakligen i ekonomiskogsanvändning. I
projektområdet utförs årligen skogsvårdsåtgärder, vilket förutsätter användning av
skogsmaskiner. Skogsbruksmaskinerna kan bedömas lokalt och stundvis höja ljudnivån
under dagtid med 50–70 dB i näromgivningen.
Projektområdet är i någon mån i rekreationsanvändning och området används för jakt.
Mänsklig vistelse i området orsakar i någon mån störningar i naturen och påverkar
lokalt ljudnivåerna i området. Vid jakt orsakar ljudet från ett gevär en ljudnivå på cirka
140-150 dB vid ljudkällan och cirka 60-70 dB på 2 kilometers avstånd från ljudkällan.
Det finns ett tämligen omfattande skogsbilnätverk inom och vägar av större klass
omkring projektområdet. Ett enskilt förbipasserande fordon kan bedömas ge upphov till
en ljudnivå på 50–70 dB i närheten av vägarna.
8.5 Konsekvenser under anläggningstiden
Konsekvenser av buller som uppstår under anläggningen av vindkraftparken är lokala
och tämligen kortvariga och bedöms inte orsaka någon betydande olägenhet.
Konsekvenserna under anläggningen uppstår främst vid de fasta bostäderna och
fritidsbostäderna som är belägna närmast de planerade vindkraftverken.
Bullerkonsekvenserna som uppstår under anläggningen av vindkraftparken skiljer sig
inte i betydande mån mellan alternativen 1 och 2, eftersom antalet kraftverk som
iståndsätts kräver en nästan lika lång byggfas i båda alternativen. För alternativ 3 är
anläggningstiden kortare.
Under anläggningen kan bosättningen i byarna Molpe och Häggvik samt Petalax
utsättas för måttliga bullerkonsekvenser på grund av den ökade mängden tunga
transporter. Konsekvensen är dock kortvarig och reversibel, eftersom de tunga
transporterna endast sker under anläggningen av vindkraftparken. På andra ställen
uppstår konsekvenser närmast av att trafiken tillfälligt ökar.
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8.6 Konsekvenser under driftstiden
8.6.1 Alternativ 1: En vindkraftpark med 29 vindkraftverk
I alternativ 1 bedöms projektet medföra betydande bullerkonsekvenser för en fast
bostad. I övrigt orsakar projektet inte betydande konsekvenser för den fasta
bosättningen, fritidsbosättningen eller för naturskyddsområden. Det finns inga
bostäder, fritidsbostäder, idrotts- eller rekreationsområden och inte heller
naturskyddsområden i bullerzonen där ljudnivån överstiger 45 dB(A) (Figur 8.1, Tabell
8.4).

Figur 8.1. Bullermodellering för alternativ 1. I modelleringen har beaktats Otsotuuli
Granskog 5 kraftverk.

Det finns en fast bostad sydost om projektområdet i Korsnäs kommun som är belägen
inom bullerzonen 40 dB(A). För bostaden överstigs planeringsriktvärden för buller i
enlighet med Miljöministeriets anvisningar och därmed orsakas betydande
konsekvenser för bostaden i fråga (Figur 8.2).
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Figur 8.2. Det finns en fast bostad inom bullerzonen 40 dB(A). Bostaden är belägen
sydost om projektområdet.

I området där medelbullernivån överstiger 35 dB(A) finns det 137 fasta bostäder och
tre fritidsbostäder. Fritidsbostäderna är belägna sydost och nordost om projektområdet.
För fritidsbostäder tillämpas 35 dB(A) som riktvärde för buller då det är fråga om
områden för fritidsbosättning. Dessa områden är planlagda för fritidsbosättning eller
sådana områden som man kan anta att lämpar sig för dylika områden, som t.ex. havsoch sjöstränder. Ifall fritidsbostäder är belägna i tätorter eller områden som är
planlagda för fast boende tillämpas bullerriktvärdet för fasta bostäder på objekten.
Fritidsbostaden i sydost är belägen inom ett område som är planlagt för fast boende
och därmed tillämpas riktvärden för fasta bostäder i enlighet med miljöministeriets
planeringsriktvärden för vindkraft på byggnaden i fråga (Figur 8.3).
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Figur 8.3. Fritidsbostaden sydost om projektområdet, vid Strandkärr, är belägen inom
bullerzonen 35 dB(A), men på ett område som planlagts för fast bosättning (Petalax
delgeneralplan, 2001).

Fritidsbostäderna som är belägna nordost om projektområdet är belägna utanför Malax
strandgeneralplan och är inte belägna på ett område för fritidsbebyggelse. Därmed
tillämpas miljöministeriets planeringsriktvärden för vindkraftsbuller för fast bebyggelse
på dessa två fritidsbostäder. Natura 2000-området Petalax åmynning som är beläget
nordost om projektområdet överlappas till små andelar av den modellerade
bullerkurvan 35 dB(A). På skyddsområden tillämpas enligt miljöministeriets anvisningar
planeringsriktvärdet 40 dB(A) som dagsplaneringsriktvärde och 35 dB(A) som
nattplaneringsriktvärde. Eftersom nattplaneringsriktvärdet överskrids på ett område
som motsvarar endast 0,5 % av hela naturskyddsområdet bedöms konsekvenserna
dock förbli små för skyddsområdet som helhet. Inom bullerområdet som överskrider 35
dB(A) finns även ett privat skyddsområde, vars storlek är ca 1,2 ha. För objektet
överskrids miljöministeriets nattplaneringsriktvärden för buller. De ifrågavarande
skyddsområdena används dock troligen inte för naturobservationer under nattid. (Figur
8.4)
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Figur 8.4. Bullermodelleringen i alternativ 1 i förhållande till den fasta och
fritidsbosättningen i Gålören, befintliga skyddsområden och Natura 2000-området
samt Malax strandgeneralplan.
Tabell 8.4. Antalet objekt i de olika bullerzonerna i alternativ 1. Bullermodelleringarna
har utförts med kraftverk vars utgångsbullernivå är 105,5 dB(A).
Utomhusbuller i alternativ 1
Fasta bostäder

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

137 st.

1 st.

0 st.

Fritidsbostäder som är belägna inom områden som
har planlagts för fritidsboende

0 st.

0 st.

0 st.

Övriga fritidsbostäder

3 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden

1 st.

0 st.

0 st.

+ Idrotts- eller rekreationsområde
* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller
naturobservationer under natten.

I Tabell 8.5 har man sammanställt beräkningarna av de lågfrekventa ljudnivåerna och
jämfört dem till SHM riktvärde för ljudnivåer inomhus och hörseltröskel. Social- och
hälsovårdsministeriets riktvärde har även jämförts med den lågfrekventa ljudnivån som
har beräknats till utanför bostaden. Ifall riktvärdet överskrids eller underskrids kan man
läsa från den mittersta kolumnen i tabellen. Vid alla objekt underskrids Social- och
hälsovårdsministeriets riktvärden för boendehälsa. Vid 14 av 21 objekt överskrider det
lågfrekventa ljudet hörseltröskeln inne i bostaden. Vid tre objekt ligger ljudnivån för det
lågfrekventa ljudet precis vid hörseltröskeln. Det finns stora skillnader i hur väl
byggnaderna isolerar de lågrekventa ljuden och därför är det inte uteslutbart att
riktvärdet kan överskridas vid de låga frekvenserna. Den isoleringsstandard som har
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använts vid beräkningarna anger en isolering som i allmänhet är mindre än en ”normal”
yttervägg i Finland.
Tabell 8.5. Beräkningsresultat av de lågfrekventa ljudnivåerna till beräkningspunkter.
SHM-riktvärden underskrids vid alla objekt, medan det lågfrekventa ljudet är hörbart i
en del av bostäderna (markerade med blått).

Byggnad
A Kipprotvägen 14

Ljudnivå ute
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
5,7
100

Ljudnivå inne
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
-7,7
50

Hörbarhet inne
L eq,1h hörseltröskel

Hz

0,5

200

B Strandvägen 3717

5,3

100

-8,1

50

0,0

200

C Storgrindsvägen 102
(fritidsbostad)

3,1

80

-10,3

50

-3,0

200

D Vintermarvägen 13

3,9

80

-9,4

50

-2,2

200

E Stenlundsvägen 169

7,4

100

-6,1

50

1,9

200

F Fallenbackvägen 75

6,0

100

-7,4

50

0,2

200

G Strömsback
skogsväg 8

6,5

100

-7,0

50

0,8

200

H Västervägen 360

7,0

100

-6,5

50

1,5

200

I Västervägen 207

6,6

100

-6,9

50

1,0

200

J Västervägen 133

5,7

100

-7,8

50

-0,1

200

K Strandbackvägen 56

6,5

100

-7,0

50

0,8

200

L Långbackvägen 204

7,2

100

-6,3

50

1,6

200

M Långbackvägen 277

7,8

100

-5,7

50

2,3

200

N Hultholms skogsväg
42

9,5

100

-4,1

50

4,2

200

O Långbackvägen 520

6,6

100

-6,9

50

1,0

200

P Råbackavägen 319

5,9

100

-7,5

50

1,0

200

Q Råbackavägen 124

6,6

100

-6,9

50

1,9

200

R Långbackvägen 380

7,5

100

-6,0

50

1,9

200

S Långbackvägen 454

6,6

100

-6,8

50

1,0

200

T Vägviksvägen 20
(fritidsbostad)

4,2

80

-9,2

50

-1,9

200

U Gålörsvägen 60
(fritidsbostad)

4,2

100

-9,2

50

-1,8

200

Vid objekt N (Hultholms skogsväg 42) är det lågfrekventa bullret mest hörbart. För alla
objekt har man gjort upp ett objektkort med ett diagram som visar de olika
ljudnivåerna vid olika terser (Figur 8.5). Social- och hälsovårdsministeriets riktvärden
för boendehälsa underskrids vid objektet. Till samma objekt har det ”normala” bullret
modellerats till 41,3 dB(A). Det lågfrekventa ljudet är sannolikt hörbart inomhus vid
frekvenserna 100-200 Hz. Mellan terserna 40-200 är det även sannolikt att det
lågfrekventa ljudet är hörbart ute på husets gård.
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Figur 8.5. Det lågfrekventa ljudet har modellerats till bostad N i närheten av
projektområdet.

8.6.2 Alternativ 2: En vindkraftpark med 24 vindkraftverk
I alternativ 2 bedöms projektet medföra betydande bullerkonsekvenser för en fast
bostad. I övrigt orsakar projektet inte betydande konsekvenser för den fasta
bosättningen, fritidsbosättningen eller för naturskyddsområden (Tabell 8.5). Det finns
inga bostäder, fritidsbostäder, idrotts- eller rekreationsområden och inte heller
naturskyddsområden i bullerzonen där ljudnivån överstiger 45 dB(A).
Bullerkonsekvenserna i alternativ 2 motsvarar långt de bullerkonsekvenser som
påvisats i alternativ 1, fastän mängden kraftverk är färre i alternativ 2 än i alternativ 1.
Detta beror på att alternativen har uppgjorts med två olika käll-ljud. Käll-ljudet i
alternativ 2 är högre än i alternativ 1 och uppgår till 107,5 dB(A). Den fasta bostaden
sydost om projektområdet vid Kråkträsk är även i alternativ 2 belägen inom
bullerzonen 40 dB(A). För bostaden uppfylls inte miljöministeriets planeringsriktvärden
för buller och det orsakas därmed betydande konsekvenser för bostaden.
I alternativ 2 finns det även tre objekt där bullerkurvan 40 dB(A) löper precis intill en
fast bostad. Dessa områden finns sydväst, norr och sydost om projektområdet. För
dessa tre objekt har manmodellerat bullret noggrannare och kan konstatera att
planeringsriktvärdet 40 dB(A) inte överskrids vid bostäderna. (Figur 8.6)
Till objektet i sydväst, Råbackvägen 124, har man modellerat bullernivån till 39,04
dB(A).
I
bullermodelleringen
har
man
även
uppmärksammat
Otsotuulis
Granskogprojekt, som är beläget sydväst om Molpe-Petalax. Till bostaden
Råbackavägen 124 inverkar kraftverken på Granskog projektområde mer på
bullerkonsekvenserna än kraftverken på Molpe-Petalax. Till objektet i norr,
Stenlundsvägen 169, har man modellerat bullernivån 39,28 dB(A) och till objektet i
sydost, Långbackvägen 277, har man modellerat bullernivån 39,35 dB(A).
Miljöministeriets planeringsriktvärden för vindkraftbuller underskrids vid objekten.
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Figur 8.6. Bullermodellering för Molpe-Petalax alternativ 2. I modelleringarna har
beaktats Otsotuuli Granskog 5 vindkraftverk som planeras direkt väster om MolpePetalax. Det finns tre fasta bostäder som tangeras av bullerkurvan 40 dB(A).

Inom bullerzonen 35 dB(A) finns det 158 fasta bostäder och 4 fritidsbostäder. Tre av
fritidsbostäderna är de samma som har redovisats för i kapitel 8.6.1. Den fjärde
fritidsbostaden är belägen nordväst om projektområdet sydväst om Molpe by (Figur
8.7). Fritidsbostaden är belägen på ett område som i Molpe delgeneralplan har
betecknats som AP-2, d.v.s. som ett område för småhusbostäder. Därmed tillämpas
riktvärden för fasta bostäder i enlighet med miljöministeriets planeringsriktvärden för
vindkraft på byggnaden i fråga.
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Figur 8.7. Fritidsbostaden i nordväst är belägen på ett område som enligt Molpe
delgeneralplan är betecknat som småhusområde.
Tabell 8.6. Antalet objekt i de olika bullerzonerna i alternativ 2. Bullermodelleringarna
har utförts med kraftverk vars utgångsbullernivå är 107,5 dB(A).
Utomhusbuller i alternativ 2

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

158 st.

1 st.

0 st.

Fritidsbostäder som är belägna inom områden som
har planlagts för fritidsboende

0 st.

0 st.

0 st.

Övriga fritidsbostäder

4 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden

1 st.

0 st.

0 st.

Fasta bostäder

+ Idrotts- eller rekreationsområde
* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller
naturobservationer under natten.

Konsekvenserna för de två fritidsbostäderna nordost om projektområdet är
motsvarande som i alternativ 1. För Natura 2000-området i nordost bildas det små
bullerkonsekvenser i likhet med alternativ 1.
Bullerkurvan 35 dB(A) överlappar Korsnäs strandgeneralplan vid områden som i planen
har betecknats som jord- och skogsbruksområden (M) (Figur 8.8).
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förhållande

till

Korsnäs

I Tabell 8.7 har man sammanställt beräkningarna för lågfrekvent buller och jämfört
dem till riktvärde och hörseltröskel. Social- och hälsovårdsministeriets riktvärde har
även jämförts med den lågfrekventa ljudnivån som har beräknats till utanför bostaden.
Ifall riktvärdet överskrids eller underskrids kan man läsa från den mittersta kolumnen i
tabellen. Vid alla objekt underskrids Social- och hälsovårdsministeriets riktvärden för
boendehälsa. Vid 15 av 21 objekt överskrider det lågfrekventa ljudet hörseltröskeln
inne i bostaden. Vid två objekt ligger ljudnivån för det lågfrekventa ljudet precis vid
hörseltröskeln. Det finns stora skillnader i hur väl byggnaderna isolerar de lågrekventa
ljuden och därför är det inte uteslutbart att riktvärdet kan överskridas vid de låga
frekvenserna. Den isoleringsstandard som har använts vid beräkningarna anger en
isolering som i allmänhet är mindre än en ”normal” yttervägg i Finland.
Tabell 8.7. Beräkningsresultat av de lågfrekventa ljudnivåerna till beräkningspunkter.
SHM-riktvärden underskrids vid alla objekt, medan det lågfrekventa ljudet är hörbart i
en del av bostäderna (markerade med blått).

Byggnad
A Kipprotvägen 14

Ljudnivå ute
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
6,2
100

Ljudnivå inne
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
-7,2
50

Hörbarhet inne
L eq,1h hörseltröskel

Hz

0,8

200

B Strandvägen 3717

5,8

100

-7,6

50

0,2

200

C Storgrindsvägen 102
(fritidsbostad)

3,9

80

-9,4

50

-2,3

200

D Vintermarvägen 13

5,1

80

-8,3

50

-1,1

200

E Stenlundsvägen 169

8,5

100

-5,0

50

2,9

200
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F Fallenbackvägen 75

6,9

100

-6,5

50

1,0

200

G Strömsback
skogsväg 8

6,7

100

-6,7

50

0,9

200

H Västervägen 360

7,0

100

-6,5

50

1,2

200

I Västervägen 207

6,9

100

-6,6

50

1,1

200

J Västervägen 133

6,2

100

-7,2

50

0,2

200

K Strandbackvägen 56

6,9

100

-6,5

50

1,1

200

L Långbackvägen 204

8,0

100

-5,4

50

2,3

200

M Långbackvägen 277

8,6

100

-4,9

50

3,0

200

N Hultholms skogsväg
42

10,2

100

-3,4

50

4,8

200

O Långbackvägen 520

7,0

100

-6,4

50

1,3

200

P Råbackavägen 319

6,9

100

-6,6

50

1,7

200

Q Råbackavägen 124

7,2

100

-6,2

50

2,3

200

R Långbackvägen 380

7,8

100

-5,7

50

2,0

200

S Långbackvägen 454

6,8

100

-6,6

50

1,0

200

T Vägviksvägen 20
(fritidsbostad)

4,7

80

-8,6

50

-1,5

200

U Gålörsvägen 60
(fritidsbostad)

4,7

80

-8,6

50

-1,5

200

I alternativ 2 är det lågfrekventa ljudet mest hörbart till samma bostad som i alternativ
1, bostad N.
8.6.3 Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 kraftverk
I alternativ 3 finns det inga fasta bostäder inom bullerområdet 40 dB(A). Det finns inte
heller områden för fritidsboende, övriga fritidsbyggnader eller naturskyddsområden
inom bullerområdet som överstiger 35 dB(A). I alternativ 3 underskrids
Miljöministeriets planeringsriktvärden för buller vid alla närliggande objekt (Figur 8.9,
Tabell 8.8).
Bullerkonsekvenserna i alternativ 3 bedöms vara små.
Tabell 8.8. Antalet objekt i de olika bullerzonerna i alternativ 3. Bullermodelleringarna
har utförts med kraftverk vars utgångsbullernivå är 107,5 dB(A).
Utomhusbuller i alternativ 3

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

35 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder som är belägna inom områden som
har planlagts för fritidsboende

0 st.

0 st.

0 st.

Övriga fritidsbostäder

0 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden

0 st.

0 st.

0 st.

Fasta bostäder

+ Idrotts- eller rekreationsområde
* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller
naturobservationer under natten.
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Figur 8.9. Bullermodellering för Molpe-Petalax alternativ 3. I modelleringarna har
beaktats Otsotuuli Granskog 5 vindkraftverk som planeras direkt väster om MolpePetalax.

I Tabell 8.9 har man sammanställt beräkningarna för lågfrekvent buller och jämfört
dem till riktvärde och hörseltröskel. Social- och hälsovårdsministeriets riktvärde har
även jämförts med den lågfrekventa ljudnivån som har beräknats till utanför bostaden.
Ifall riktvärdet överskrids eller underskrids kan man läsa från den mittersta kolumnen i
tabellen. Vid alla objekt underskrids Social- och hälsovårdsministeriets riktvärden för
boendehälsa. Vid 4 av 21 objekt överskrider det lågfrekventa ljudet hörseltröskeln inne
i bostaden. Vid ett objekt av dessa ligger ljudnivån för det lågfrekventa ljudet precis vid
hörseltröskeln. Det finns stora skillnader i hur väl byggnaderna isolerar de lågrekventa
ljuden och därför är det inte uteslutbart att riktvärdet kan överskridas vid de låga
frekvenserna. Den isoleringsstandard som har använts vid beräkningarna anger en
isolering som i allmänhet är mindre än en ”normal” yttervägg i Finland.
Tabell 8.9. Beräkningsresultat av de lågfrekventa ljudnivåerna till beräkningspunkter.
SHM-riktvärden underskrids vid alla objekt, medan det lågfrekventa ljudet är hörbart i
en del av bostäderna (markerade med blått).

Byggnad
A Kipprotvägen 14

Ljudnivå ute
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
5,3
100

Ljudnivå inne
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
-8,2
50

Hörbarhet inne
L eq,1h hörseltröskel

Hz

0,1

200

B Strandvägen 3717

4,9

100

-8,5

50

-0,4

200

C Storgrindsvägen 102
(fritidsbostad)

2,9

80

-10,4

50

-3,0

200

D Vintermarvägen 13

4,2

80

-9,2

50

-1,8

200
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E Stenlundsvägen 169

8,3

100

-5,3

50

2,8

200

F Fallenbackvägen 75

5,6

100

-7,8

50

-0,2

200

G Strömsback
skogsväg 8

3,4

80

-9,9

50

-2,7

200

H Västervägen 360

3,0

80

-10,3

50

-3,2

200

I Västervägen 207

2,7

80

-10,6

50

-3,6

200

J Västervägen 133

2,2

80

-11,1

50

-4,2

200

K Strandbackvägen 56

3,2

80

-10,1

50

-3,0

200

L Långbackvägen 204

4,8

100

-8,6

50

-1,1

200

M Långbackvägen 277

5,7

100

-7,8

50

-0,1

200

N Hultholms skogsväg
42

7,3

100

-6,2

50

1,7

200

O Långbackvägen 520

3,4

80

-10,0

50

-2,6

200

P Råbackavägen 319

4,4

100

-9,0

50

-0,4

200

Q Råbackavägen 124

6,1

100

-7,4

50

1,4

200

R Långbackvägen 380

4,8

100

-8,6

50

-1,1

200

S Långbackvägen 454

3,6

80

-9,8

50

-2,4

200

T Vägviksvägen 20
(fritidsbostad)

2,1

80

-11,2

50

-4,4

200

U Gålörsvägen 60
(fritidsbostad)

1,8

80

-11,5

50

-4,7

200

Figur 8.10. Objektkort för det beräknade lågfrekventa ljudet vid bostad E i alternativ 3.

Enligt modelleringen då man använt en standardisolerad vägg kan det lågfrekventa
ljudet vara hörbart vid bostad E (Stenlundsvägen 169). SHM:s riktvärde underskrids
dock. Enligt beräkningarna kan det lågfrekventa ljudet vara hörbart inne i bostaden vid
frekvenserna 100-200, medan det lågfrekventa ljudet ute på gården sannolikt
överskrider hörseltröskeln vid frekvenserna 40-200 (Figur 8.10).
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8.7 Lindring av konsekvenserna
I alternativen 1 och 2 överskrids Miljöministeriets planeringsriktvärde för buller av
vindkraft vid en fast bostad sydost om den planerade vindkraftparken. Vid diskussioner
med Korsnäs och Malax kommuner har man även begärt att det modellerade
utomhusbullret skall underskrida 35 dB(A) vid sådana fritidsbostäder som inte är
belägna på områden för fritidsboende. I alternativ 3 finns det inga fasta bostäder inom
bullerområdet 40 dB(A) eller fritidsbostäder inom 35 dB(A).
Den verkliga bullerspridningen är beroende av val av kraftverk. Valet av ett kraftverk
med lägre utgångsbullernivå än 107,5 dB(A) innebär att bullerkurvorna löper lite tätare
invid vindkraftverken än i modelleringen med utgångsbullernivån 107,5 dB(A). Malax
kommun har även framfört önskemål om att bullerkurvan 35 dB(A) skulle löpa väster
om Långbackavägen vid Kråkträsket. I samband med delgeneralplanläggningen är det
även möjligt att via förtätning av kraftverkens placering eller val av tystare kraftverk
förhindra att bullerkurvan 35 dB(A) överskrider Långbackavägen.
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.
Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken kan vid behov begränsas med hjälp av
kraftverkets regler- och styrsystem, så att ljudnivån kan hållas under gränserna för
riktvärden och rekommenderade värden när det blåser från vindkraftverket mot
konsekvensobjektet.
8.8 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av bullerspridningen gäller osäkerheten i emissionen, dvs. i
ljudeffektnivån, bakgrundsbullret på mottagningsplatsen och i fråga om ljudets
fortplantning till största delen osäkerhet som beror på temperaturen i de olika
luftskikten och luftströmmens turbulens. I utredningen har man bedömt att
osäkerheten i beräkningen gällande ljudnivån är högst cirka +3 dB och lägst -6 dB, på
grund av osäkerheter i statistiken om vindförhållandena och i den faktiska
bullerspridningen. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att alla
osäkerhetsfaktorer har beaktats i bullerberäkningen genom att använda parametrar
som har granskats med tanke på den högsta bullernivån. Därför är det osannolikt att
bullernivån överskrids.
När man granskar bullermodellen bör man beakta att bullernivåerna i modellen inte
förekommer samtidigt överallt i vindkraftsparken. Resultaten av modelleringen
motsvarar i huvudsak en situation när det är medvind från vindkraftverket mot
observationspunkten. Bullernivåerna i terrängen beror i stor grad på vindförhållandena.
I modelleringen användes som kraftverkens utgångsbullernivå (LWA) 105,5 decibel och
107,5 decibel. Vid beräkningarna av de lågfrekventa ljudnivåerna har man använt
beräknade värden på basen av den av kraftverksleverantören anmälda
utgångsbullernivån. Den slutgiltiga kraftverkstypen har inte fastställts och därför är det
möjligt att utgångsbullernivån för det kraftverk som väljs är lägre än den nivå som
används i MKB:n.
Eftersom all modelleringen är förknippad med osäkerhetsfaktorer, varav en i detta fall
avgörande faktor är val av vindkraftverk är det skäl att i enlighet med Nykänen m.fl.
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(2013) utföra mer detaljerade modelleringar i samband med bygglovshandlingar och
eventuella miljötillstånd inför valet av olika kraftverksleverantörer.
Att angivna riktvärden underskrids behöver dock inte innebära att ingen människa störs
av vindkraftparkens buller. Det lågfrekventa bullret kommer att höras utomhus men
även inomhus i alla alternativen. Speciellt ljudnivåerna inomhus är osäkra eftersom
modelleringen inte baserar sig på de berörda husens egenskaper utan på en
standardiserad vägg. Faktorer som rummens storlek och inredning inverkar även på
ljudnivåerna inomhus.
9

SKUGGNING OCH BLINKNINGAR

9.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkets roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. På en
enskild observationspunkt uppfattas detta som en snabb växling av ljuset, som
blinkningar eller skuggor som snabbt ilar förbi. Fenomenet uppträder endast vid
solsken eftersom solljuset vid mulet väder inte kommer från en bestämd punkt, vilket
gör att det inte bildas tydliga skuggor.
Vindkraftverkens blinkningar beror på mängden solig tid, solens riktning och höjd i
relation till kraftverken, rotorns ställning och rörelse samt på observationspunktens
avstånd till vindkraftverket.
Konsekvenser som uppstår i samband med flyghinderljus har bedömts i kapitlet
landskapskonsekvenser (kapitel 20.4.6).
9.2 Utgångsdata och metoder
Skuggbildningen har bedömts av en expert utifrån en modell som utarbetats med hjälp
av Shadow-modulen i programmet WindPRO. Vid modelleringen tar man hänsyn till
solens läge i horisonten vid olika tider av dygnet och året, till molnigheten per månad,
det vill säga hur mycket solen skiner när den är ovanför horisonten, samt till
vindkraftverkens uppskattade drifttid per år.
Vid beräkningarna beaktas skuggorna om solen ligger mer än tre grader ovanför
horisonten och som skugga räknas en situation då vingen täcker minst 20 procent av
solen. Vid beräkning av modellen beaktas höjdförhållandena i terrängen, men inte
skogarnas utbredning på området.
En skuggbildningsmodell gjordes för en situation som motsvarar de verkliga
omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. Vid beräkningen
av modellen för den verkliga situationen beaktades de faktiska solskenstiderna under
olika årstider i området. Dessutom beaktades data om områdets vindförhållanden, vilka
påverkar
vindkraftverkens
driftsgrad
och
därigenom
deras
skuggbildning.
Vindkraftverkens årliga drifttid fastslogs utifrån resultaten av de vindmätningar som
utfördes på projektområdet. Som utgångsdata för solskensmängderna användes de
månatliga solskensmängder som mätts i samband med långtidsuppföljningen vid
väderstationen i Umeå i Sverige. En skuggbildningsmodell kan också tas fram för det så
kallade teoretiska maximiläget (”worst case”), där vindkraftverken antas fungera
kontinuerligt och solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året.
Resultaten av modelleringen har åskådliggjorts på utbredningskartor, som områdesvis
visar hur länge skuggbildningen varar i timmar per år för de olika projektalternativen.
Timzonerna markeras med olika färger på kartorna, som också visar kraftverken och
deras omgivning inom verkningsområdet. I skuggbildningsmodelleringarna har man
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även beaktat Otsotuulis projekt Granskog, som är beläget sydväst om Molpe-Petalax
vindkraftverk. För Granskog vindkraftpark har man använt kraftverket Nordex N117,
vars tornhöjd är 141 m och rotordiameter 117 m. Modellresultaten presenteras i Bilaga
2.
Skuggbildningsmodellerna har utarbetats av projektingenjör Janne Märsylä, ing. och
konsekvenserna av skuggbildningen har bedömts av planerare Kristina Salomaa, FM
från FCG Design och planering Ab.
9.3 Riktvärden för skuggbildning
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller om
grunderna för bedömningen av skuggbildningen. I miljöministeriets anvisningar för
planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de
rekommendationer som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter
(Miljöministeriet 2012).
Det har dock i praxis arbetats fram en rekommendation som ursprungligen kommer
från Tyskland (förordningen WEA-Schattenwurf-Hinweise). Denna innebär att den
teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse, vilken omfattas av bostads- och
fritidshus med tillhörande tomter, inte bör överstiga 30 timmar per år och att den
faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen.
I Sverige har bl.a. Miljö-överdomstolen slagit fast att skuggverkan bör begränsas till
åtta timmar faktisk skuggbildning per år i ett område som utgörs av befintliga
uteplatser eller, där sådana saknas, 5x5 m i anslutning till av vindkraftverken
beskuggade bostadshus. Närliggande bostäder bör alltså inte utsättas för mer än 8
timmar av faktisk skuggtid (”real case”) per år och 30 timmar för teoretisk maximal
situation (”worst case”) per år.
Om gällande riktlinjer för skuggeffekter efterlevs, blir konsekvenserna inte påtagliga.
Idag används ofta den faktiska tiden för skuggförekomst, där hänsyn tas till verkens
drifttid och molnighet, istället för den teoretiska.
9.4 Nuläge
Ljuset och skuggorna som under dagtid bildas i projektområdet är huvudsakligen av
naturligt ursprung och huvudsakligen statiska till karaktären. Under dagtid är den
primära ljuskällan i projektområdet dagsljus.
Under nattetid alstras ljus huvudsakligen från byarna Molpe och Petalax mot
projektområdet. Dessutom alstras ljus från förbipasserande fordon i projektområdets
skogsvägar och omkringlöpande landsvägar.
9.5 Konsekvenser av vindkraftsparken
9.5.1 Alternativ 1: En vindkraftspark med 29 vindkraftverk
I alternativ 1 finns det inga bostäder belägna inom skuggningsområdet 20 h/a.
Skuggningsriktvärdet 8 h/a överskrids för 30 fasta bostäder och två fritidsbostäder i
alternativ 1 (Figur 9.1, Tabell 9.1).
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Figur 9.1. Skuggningsmodellering ”real case” enligt alternativ 1, medtaget Otsotuuli
Granskog.

Skuggtimmarna har modellerats noggrannare för närliggande objekt. Som mest
överskrids skuggtimmarna vid bostad N (Hultholms skogsväg 42). Vid objektet är de
modellerade skuggningstimmarna 19 h 46 min. Skuggningstimmar infaller mellan april
och september månader och under kl. 19-22. Dessutom infaller skuggningar i slutet av
januari och början av februari samt i november under tiden 14.00-15.30. Vid bostad K
(Strandbackvägen 56) har skuggningstimmarna per år modellerats till 13 h 09 min.
Skuggningar orsakas under en kort tidsperiod (under två veckor) i mars och september
under tiden 18-19 samt under perioden april-augusti kl. 20.30-23.30. För bostad S
(Långbackvägen 454) har skuggtimmarna modellerats till 13 h 22 min. Skuggningarna
infaller under april-september kl. 19-22. För dessa bostäder bedöms den modellerade
skuggningskonsekvensen vara minst måttlig, för bostad N betydande.
Skuggtimmar 8 h/a överskrids även vid bostäderna E (Stenlundsvägen 169), G
(Strömsback skogsväg 8), H (Västervägen 360), I (Västervägen 270), O
(Långbackvägen 520) och Q (Råbackvägen 124). Vid bostad E infaller skuggtimmarna
(9 h 32 min) under perioden oktober-mars och kl. 8-14. Vid bostad G infaller
skuggtimmarna (9 h 39 min) under perioden november-januari och kl. 11-15. Vid
bostad H infaller skuggtimmarna (11 h 35 min) under perioden oktober-mars och kl.
13-18. Vid bostad I infaller skuggtimmarna (9 h 21 min) under perioden septemberapril och kl. 13-20. Vid bostad O infaller skuggtimmarna (9 h 09 min) under perioden
april-september och kl. 19.30-22.30. Vid bostad Q infaller skuggtimmarna (10 h 32
min) under perioden april-september och kl. 05-08. För dessa bostäder är dock de
teoretiska skuggningskonsekvenserna även minst måttliga. Skuggningar som infaller
under en sådan tid på dygnet att man vistas ute, som under dagtid, kan
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konsekvenserna av skuggningen bedömas vara mer störande än då skuggningar infaller
under mycket tidig morgon eller sen kväll.
Tabell 9.1. Antalet bostäder belägna inom skuggningsområdena 1 h/a och 8 h/a.
Skuggning ”real case” Alternativ 1

1 h/a

8 h/a

Fasta bostäder

148 st

30 st

Fritidsbostäder

17 st

2 st

Det bör dock observeras att skuggbildningsmodelleringen inte beaktar skogens
skyddande effekt. I verkligheten förhindrar den befintliga skogen som finns kring
projektområdet att skuggningarna sprids till ett så stort område som modelleringarna
visar.
9.5.2 Alternativ 2: En vindkraftspark med 24 vindkraftverk
I alternativ 2 finns det inte fasta eller fritidsbyggnader som är belägna inom
skuggningsområdet 20 h/a. I området som överskrider skuggriktvärdet 8 h/a finns det
tre fasta bostäder (Figur 9.2, Tabell 9.2).

Figur 9.2. Skuggningsmodellering ”real case” enligt alternativ 2, medtaget Otsotuuli
Granskog.

De fasta bostäderna där skuggtimmarna överskrider riktvärdet är belägna sydost och
väster om projektområdet. Skuggtimmarna har modellerats till bostad N (Hultholms
skogsväg 42) till 13 h 28 min. Skuggningarna infaller under april-september och kl. 1923. För bostad Q (Råbackvägen 124) har skuggtimmarna modellerats till 9 h 41 min
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per år. Skuggningarna infaller under april-september och kl. 5-8. Vid bostad Q orsakas
skuggningskonsekvenserna enkom av de planerade kraftverken 3 och 4 på Granskog
vindkraftpark. Den tredje byggnaden dit skuggtimmarna har modellerats överskrida 8
h/a är bostad O (Långbackvägen 520). Till bostaden har skuggtimmarna modellerats till
8 h 40 min. Vid bostaden infaller skuggtimmarna i april och augusti-september kl.
19.30-20.00 och under maj-juli kl. 21-22. Vid bostad A (Kipprotvägen 14) har
skuggtimmarna modellerats till 8 h 09 min. De infaller i april och augusti under kl. 0708 och under maj-juli under kl. 05-06.
Den modellerade skuggningskonsekvensen för bostäderna A, N, O och Q bedöms vara
minst måttlig i alternativ 2. Riktvärdet för skuggtimmar överskrids, men skuggningarna
infaller huvudsakligen under sen kväll eller tidig morgon. Skuggbildningsmodelleringen
beaktar inte skogens skyddande effekt. I verkligheten förhindrar den befintliga skogen
som finns kring projektområdet att skuggningarna sprids till ett så stort område som
modelleringarna visar. Detta betyder att det i verkligheten troligen inte kommer att
uppstå skuggningskonsekvenser för dessa byggnader.
Tabell 9.2. Antalet bostäder belägna inom skuggningsområdena 1 h/a och 8 h/a.
Skuggning ”real case” Alternativ 2

1 h/a

8 h/a

Fasta bostäder

96 st

4 st

Fritidsbostäder

4 st

0 st

9.5.3 Alternativ 3: En vindkraftpark med 15 kraftverk
I alternativ 3 finns det inte fasta eller fritidsbostäder inom skuggningsområdet som
överskrider 20 h/a. Inom skuggningsområdet där de modellerade skuggtimmarna
överskrider 8 h/a finns tre fasta bostäder vid Stenlund i södra Molpe (Figur 9.3, Tabell
9.3). Skuggtimmarna har modellerats noggrannare till bostad E på Stenlundsvägen
169. De modellerade skuggtimmarna är 8 h och 43 min per år. Skuggningarna infaller
under oktober-mars och mellan klockslagen 8-14. Skuggningarna uppstår av
vindkraftverken nr. 2, 3, 7 och 10. Eftersom skuggtimmarna överskrider det tillämpade
riktvärdet 8 h/a och infaller på dagtid är den modellerade skuggningskonsekvensen
minst måttlig för de fasta bostäderna vid Stenlund. Modelleringen beaktar dock inte
skogens inverkan och i verkligheten kommer den befintliga skogen som finns mellan
Molpe by och vindkraftparken att innebära att det sannolikt inte uppstår skuggningar
för bostäderna.
Helhetsmässigt finns det 20 fasta bostäder inom det område där det har modellerats
uppstå mer än 1 skuggtimme per år. I verkligheten är skuggningskonsekvenserna
mindre, eftersom befintlig skog innebär att skuggningarna i praktiken kommer att
infalla huvudsakligen på området för vindkraftparken. Helhetsmässigt bedöms
skuggningskonsekvenserna förbli små i alternativ 3.
Tabell 9.3. Antalet bostäder belägna inom skuggningsområdena 1 h/a och 8 h/a.
Skuggning ”real case” Alternativ 3

1 h/a

8 h/a

Fasta bostäder

20 st

3 st

Fritidsbostäder

0 st

0 st
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Figur 9.3. Skuggningsmodellering ”real case” enligt alternativ 3, medtaget Otsotuuli
Granskog.

9.6 Lindring av konsekvenserna
Liksom buller är skuggning ett fenomen som kan upplevas störande trots att angivna
riktvärden troligen underskrids. 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.
9.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av skuggbildningens utbredning utgörs av osäkerheten
gällande antalet solskenstimmar och kraftverkens årliga nyttjandegrad.
Den modellerade skuggspridningen visar en situation då all skog kring vindkraftparken
har avverkats. Även om området är ett aktivt skogsbruksområde är det osannolikt att
avverkningar av den utsträckningen skulle förekomma av andra orsaker än som följd
av storm. Den verkliga skuggbildningen kommer sannolikt att vara betydligt lindrigare
än resultaten av beräkningsmodellerna.
10 LUFTKVALITET OCH KLIMAT
10.1 Konsekvensmekanismer
Under anläggningen av vindkraftsparken och under underhållsarbetena ger fordonen
och arbetsmaskinerna upphov till utsläpp i luften. När det är torrt, sprids små mängder
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damm i luften från vindkraftsparkens byggnads- och servicevägar i anslutning till dessa
arbeten.
Projektets mer betydande konsekvenser för klimatet gäller energiproduktionssättet,
som är så gott som utsläppsfritt. Energi som har producerats med vindkraft minskar
utsläpp, av exempelvis koldioxid och svaveloxid, som skulle uppstå om motsvarande
energimängd producerades med ett fossilt bränsle. Å andra sidan måste man ta i
beaktande att vindkraftproduktionen är beroende av vinden och därigenom är ojämn.
För att jämna ut den ojämna energiproduktionen behövs så kallad reglerkraft, som
måste produceras med en annan energiform. Formen för produktionen av reglerkraft
bestäms enligt den aktuella rådande situationen på elmarknaden.
10.2 Utgångsdata och metoder
Vid bedömningen av vilka konsekvenser de olika alternativen för anläggningen av
vindkraftsparken medför för luftkvaliteten och klimatet har man beräknat hur mycket
utsläpp produktionen av motsvarande mängd el med någon annan produktionsform
skulle ge upphov till. Klimatkonsekvenserna anges som årliga koldioxidutsläpp som blir
oförverkligade då vindparksprojektet genomförs.
Konsekvenserna av en ökning av vindkraften för minskningen av utsläpp i elsystemet
beror på vilken produktionsform vindkraften ersätter. I de samnordiska
forskningsprojekten har man utifrån simuleringarna av elsystemet konstaterat att
vindkraften i det nordiska produktionssystemet och enligt prissättningsmekanismerna
på NordEls elmarknad i första hand ersätter kolkondensat och i andra hand
elproduktion som grundar sig på naturgas. Enligt dessa grunder har man för koldioxid
beräknat en utsläppskoefficient på 680 ton/GWh (Holttinen 2004, Tabell 10.1). Samma
beräkningssätt tillämpas också av IEA och Europeiska kommissionen vid
uppskattningen av hur stor CO2-minskning som kan uppnås med hjälp av vindkraft.
Vid bedömningen används också andra utsläpp som uppstår vid förbränning av fossila
bränslen, såsom kväveoxid (NOx), svaveldioxid (SO2) och partiklar.
Utsläppskoefficienter
Tabell
10.1.
utsläppsminskningarna.
Utsläppskomponent

som

har

använts

vid

beräkningen

av

Utsläppskoefficienter kg/MWh el

Koldioxid (CO2)

680

Kväveoxider (NOx)

0,70

Svaveldioxid (SO2)

1,06

Partiklar

0,04

Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet bedöms av planerare, FM Satu
Taskinen från FCG Design och planering Ab.
10.3 Nuläge
10.3.1 Klimatförändring
Klimatförändringar är långsiktiga förändringar i det globala eller lokala klimatet till följd
av bland annat olika faktorer som riktar sig mot jordklotet (till exempel förändringar i
solstrålningen eller jordens rörelsebana etc.). Med klimatförändring avses numera i
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regel den snabba globala uppvärmningen, som beror på mänsklig verksamhet och
orsakas av de ökande halterna av växthusgaser i atmosfären. Exempel på växthusgaser
är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O) och fluorkolväten (HFC),
perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Växthusgaserna orsakar en
uppvärmning av klimatet genom att de har negativ inverkan på möjligheterna för
solens värmestrålning att lämna atmosfären och återvända till rymden.
Man försöker stävja den klimatförändring som beror på mänsklig verksamhet genom
olika utsläppsbegränsningar samt klimat- och energipolitiska program. Till exempel är
målet för Finlands nationella energi- och klimatstrategi att ytterligare öka
användningen av förnybara energikällor och dessa energikällors andel av
energiförbrukningen. Vid sidan av energibesparing är detta ett av de viktigaste medlen
för att uppnå de finländska klimatmålen. Användningen av förnybara energikällor ökar
inte koldioxidutsläppen.
Energiproduktionen ger i Finland upphov till cirka 65 procent av alla utsläpp av
växthusgaser och cirka 80 procent av koldioxidutsläppen. Koldioxid har störst betydelse
av de växthusgaser som produceras av människan. Dess andel av klimatförändringen
har uppskattats uppgå till cirka 60 procent. Förändringar i energiproduktionen intar
således en nyckelposition när man söker efter metoder för att minska utsläppen.
Utsläppen från energiproduktionen kan minskas genom att man minskar
energiförbrukningen och ökar de utsläppsfria energikällornas andel av produktionen
eller andelen energikällor som endast ger upphov till små utsläpp.
10.3.2 Det lokala klimatet
Molpe-Petalax projektområde ligger i den sydboreala klimatzonen vid Österbottens kust
där havet inverkar stort på områdets klimat. Årets medeltemperatur är cirka 3–4 °C
och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter. (Meteorologiska institutet 2013)
Vindförhållandena på projektområdet beskrivs i kapitel 3.2.
10.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Att vindparkprojektet genomförs skulle få positiva konsekvenser för klimatet, eftersom
projektet minskar de koldioxidutsläpp som skulle uppstå om motsvarande energimängd i
enlighet med nollalternativet (=”projektet genomförs inte, motsvarande mängd energi
produceras på annat sätt”) producerades på traditionellt sätt med fossilt bränsle. I
nollalternativet skulle de koldioxidutsläpp som elproduktionen ger upphov till uppgå till
cirka 170 000 ton om året i jämförelse med att projektet genomförs enligt det större
alternativet (alternativ 1). Om man beslutar sig för att enbart bygga en vindkraftspark i
enlighet med det minsta alternativet skulle de positiva effekterna på klimatet vara
mindre (Tabell 10.2).
Om vindparksprojektet inte genomförs kommer de positiva effekter i fråga om
koldioxidutsläppen som inte realiseras i det här projektet, troligtvis att ersättas med ett
annat vindparksprojekt på annat håll. Det är nämligen sannolikt att den totala effekten
i Finland oberoende av det här projektet kommer att öka till 2 500 MW i enlighet med
de nationella målsättningarna. Därmed kan den positiva konsekvensen inte klassas som
irreversibel och den sammantagna nationella konsekvensen bedöms vara liten.
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Tabell 10.2. Utsläpp från den ersättande elproduktionen som undviks om de olika
alternativen för vindkraftsparken genomförs (t/a = ton per år).
Förklaring
Koldioxid, CO2 t/a

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

165 648

137 088

85 680

NOx t/a

170

141

88,2

SO2 t/a

258

213

134

10

8

5

Partiklar t/a

Utöver de minskade koldioxidutsläppen kommer vindparksprojektet även att minska
utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar.
10.5 Lindring av konsekvenserna
Om vindparkprojektet genomförs bildas positiva konsekvenser för klimatet och därför
finns det inga skäl att vidta lindrande eller förebyggande åtgärder.
10.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Den
genomsnittligt
rådande
elproduktionsstrukturen
vid
vindkraftverkens
ibruktagandetid eller under deras 25-åriga användningstid är svårt att definiera
noggrant. Det är möjligt att användningen av fossila bränslen, med höga
utsläppskoefficienter, minskar som bränsle för energiproduktionen genom en
gemensam europeisk skattestyrning. Då kan man inte anta att vindkraften endast
ersätter energi producerad med naturgas och kolkondens.
11 BERGGRUND OCH JORDMÅN
11.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för jordmånen och berggrunden uppstår under
anläggningsskedet och gäller byggplatserna för de konstruktioner som krävs för
vindkraftsparken, såsom vindkraftverk, servicevägar och elstation.
När kraftverkens fundament byggs avlägsnas jordmaterialet på ett område med en
diameter på cirka 25 meter. Grävdjupet beror på vilken fundamenttyp som väljs samt
på jordmånens egenskaper, till exempel dess bärighet. Om man antar att fundamentets
diameter är 25 meter och grävdjupet 2 meter, behöver cirka 1 000 m3 jord per
kraftverk avlägsnas. Om jordmaterialet som avlägsnas kan användas vid andra
byggobjekt beror på dess geotekniska egenskaper, vilka framkommer i samband med
mer ingående fortsatta undersökningar vid varje byggplats.
På vindparksområdet måste man bygga nya vägar och iståndsätta befintliga
skogsbilvägar så att de lämpar sig för tunga och breda transporter. I samband med
anläggningen av vägar avlägsnas växtlighet och lösa ytskikt från vägområdet, varefter
området fylls med byggmaterial.
Eftersom projektområdet ligger under 80 m.ö.h. är det möjligt att det förekommer sura
sulfatjordar på området. Sura sulfatjordar förekommer längs med Finlands kust inåt
mot landet längs med den linjen som i forna tider uppgjort kusten till Litorina havet.
Pjelax projektområde är i sin helhet beläget inom denna kustremsa. Sura sulfatjordar
är jordar där det har bildats svalvelsyra, som vid markarbeten kan komma i kontakt
med syre och orsaka försurning och utlakning av metaller. Det kan ha en negativ
konsekvens för jordmånen och ytvattnets kvalitet.
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