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Sammandrag
WPD Finland Oy har för avsikt att bygga en havsvindpark i Korsnäs på allmänt vattenområde. Området i Korsnäs är vad vindförhållandena och byggnadsförutsättningarna beträffar ett mycket fördelaktigt område för vindkraft. Den med vindkraft producerade
energin är förnyelsebar, ren och inhemsk energi som i det nordiska energiproduktionssystemet ersätter närmast med stenkol producerad energi som förorsakar rikligt med utsläpp.
I detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) presenteras en plan för
bedömningen av de miljökonsekvenser som förorsakas av denna havsvindpark.
Som havsvindparkens projektalternativ granskas tre alternativ (VALT1, VALT2 och
VALT3) av olika storlek inom samma område väster om Korsnäs kustområde. Vindturbinernas exakta lokalisering klarnar först då projekteringen fortskrider.
Som havsvindparkens Alternativ 1 (VALT1) granskas byggandet och driften av en havsvindpark med totaleffekten 600 MW (120 × 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands
kraftnät på spänningsnivån 400 kV. Havsvindparkens uppskattade elproduktion skulle
vara ca 2 250 GWh/a.
Som havsvindparkens Alternativ 2 (VALT2) granskas byggandet och driften av en havsvindpark med totaleffekten 150 MW (30 × 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands elnät på spänningsnivån 110 kV. Havsvindparkens uppskattade elproduktion skulle vara
ca 560 GWh/a.
Som havsvindparkens Alternativ 3 (VALT3) granskas byggandet och driften av en havsvindpark med totaleffekten 800 MW (160 × 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands
elnät på spänningsnivån 400 kV. Havsvindparkens uppskattade elproduktion skulle vara
ca 3 000 GWh/a.
I Alternativ 2 skulle havsvindparken vara i drift tidigast år 2013. I Alternativen 1 och 3
byggs vindparken etappvis så att den första delen skulle vara i drift allra tidigast år 2013
och hela vindparken tidigast kring åren 2014 - 2015. Den förstärkning av stamnätet som
planeras i området kommer sannolikt att påverka WPD Finland Oy:s projekts tidtabell
så att havsvindparkens första del kan tas i bruk först ca år 2015. Projektets förverklingstidtabell preciseras efter att MKB-förfarandet slutförts.
Därtill granskas ett antal olika lösningar för kopplingen till kraftnätet. På land granskas
tre alternativa rutter för denna koppling (KALT1, KALT2 och KALT3). Den exakta linjedragningen i alternativen klarnar under MKB-förfarandets gång och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Utgångsläget är att följa existerande kraftledningar överallt
där det är möjligt.
I nollalternativet som bedöms granskas den situation år 2013 där projektet inte förverkligas. I situationen som bedöms skulle den el-mängd som vindparken skulle producera
produceras någon annanstans. Vindkraften ersätter i praktiken troligtvis el som i dagens
läge produceras med kolkondenskraftverk, och nollalternativets utsläpp beräknas därför
med hjälp av kolkondenskraftens utsläppskoefficienter.
Projektets närområdes invånare, medborgar- och miljöorganisationer, näringsidkare och
andra motsvarande intressenter har möjlighet att ta ställning till detta MKB-program
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och till det planerade projektet. På detta sätt strävar man till ett så bra slutresultat som
möjligt i projekteringen. I MKB-förfarandets kontaktmyndighets kungörelse om framläggandet av MKB-programmet till påseende framgår noggrannare hur och när åsikter
kan framföras. Som kontaktmyndighet fungerar Västra Finlands miljöcentral.
På basen av detta MKB-program och åsikter och utlåtanden som framförts om det uppgörs en miljökonsekvensbeskrivning. I denna presenteras information om projektet och
dess alternativ samt en enhetlig bedömning av de olika alternativens miljökonsekvenser.
I miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattas även information från existerande utredningar och från utredningar som utförs som en del av MKB-förfarandet. På basen av utredningarna och övrig information beskrivs och bedöms på det sätt MKB-lagstiftningen
förutsätter konsekvenserna för bl.a. områdesanvändningen, landskapsbilden, vattenmiljön, fågellivet, naturobjekt och skyddsområden. Även bedömningen av konsekvenserna
för människors levnadsförhållanden är en viktig del av konsekvensbedömningen.
För att säkra informationsväxlingen och för att följa med MKB-förfarandet har en uppföljningsgrupp bestående av olika intressentgrupper grundats. Till denna har inbjudits
representanter från 28 instanser, bl.a. Västra Finland miljöcentral, Österbottens förbund,
Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Forststyrelsen, Korsnäs,
Närpes, Malax, Korsholm, Vasa, Laihela och Jurva. Därtill hör till uppföljningsgruppen
representanter för olika myndigheter, fiskarorganisationer, naturskydds- m.fl. organisationer.
Under bedömningsförfarandets gång anordnas fyra informerings- och diskussionstillfällen som är öppna för allmänheten. Vid tillfällena ges allmänheten en möjlighet att
framföra sina åsikter angående miljökonsekvensbedömningsarbetet samt dess tillräcklighet, dels i MKB-programfasen och dels då miljökonsekvensbeskrivningen är
klar.
Kontaktmyndigheten begär utlåtanden om både MKB-programmet och miljökonsekvensbeskrivningen av ett flertal instanser och ger även sitt eget utlåtande om
programmet och beskrivningen.
Avsikten är att MKB-förfarandet skall vara klart i början av år 2009.
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1

INLEDNING
WPD Finland Oy projekterar en havsvindpark utanför Korsnäs. Området som är beläget
10 - 15 kilometer från fastlandskusten har i landskapsplanens utkast avgränsats som ett
område lämpligt för vindkraftsproduktion. Företaget uppskattar att 100 – 160 vindturbiner med en enhetseffekt på 5 MW ryms i området.
Den med vindkraft producerade energin är förnyelsebar och inhemsk energi som i det
nordiska energiproduktionssystemet i första hand ersätter med stenkol producerad energi som förorsakar rikligt med utsläpp. Med hjälp av vindkraft kan man minska bl.a. koldioxidutsläpp och beroendet av importerade bränslen.
Västra Finlands miljöcentral har den 5.6.2007 (Dnr LSU- 2007-R-18(531)) beslutit att
miljökonsekvensbedömningsförfarande (MKB-förfarande) enligt Lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning (486/1994) skall tillämpas på projektet eftersom projektet kan ha betydande negativa miljökonsekvenser. Detta motiveras bl.a. med att projektet är omfattande och området i fråga vidsträckt. Enligt beslutet kan projektet ha betydande negativa konsekvenser för landskapsbilden, biodiversiteten, speciellt den marina
biodiversiteten, fiskeriet och fågelfaunan samt kulturarvet. Projektet kan även medföra
konsekvenser för trafiken. Närheten till Natura 2000-områden, internationellt sett värdefulla fågelområden (IBA) samt fåglarnas flyttningsrutter inverkade på beslutet. Dessutom konstateras att det inte finns information om den submarina naturen i området.
Förverkligandet av projektet förorsakar, med beaktande av dess egenskaper, karaktär
och läge, troligen sådana betydande miljökonsekvenser som kan jämföras med miljökonsekvenserna som förorsakas av projekt på vilka MKB-förfarande bör tillämpas enligt Förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006).
I detta miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) beskrivs det ifrågavarande projektet, projektalternativen, de miljökonsekvenser som kommer att bedömas
samt bedömningsmetodiken.
Utlåtanden och åsikter om detta MKB-program kan riktas till kontaktmyndigheten.
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2

MKB-FÖRFARANDET OCH ALTERNATIVEN SOM BEDÖMS

2.1

MKB-förfarandet
Målsättningen med miljökonsekvensbedömningsförfarandet (MKB-förfarandet) är att
inkorporera miljökonsekvensbedömning och miljöhänsyn både i projektering och i beslutsfattande. Målsättningen med förfarandet är också att öka informationsgången till
invånare och andra intressenter och likaså att öka dessas möjligheter att delta i projekt
och att påverka projekteringen. I MKB-förfarandet fattas inga beslut angående projektet
utan dess mål är att producera information som grund för det senare beslutsfattandet.
De myndigheter och intressenter som deltar i projektets MKB-förfarande är avbildade i
Figur 2-1.
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Figur 2-1. MKB-förfarandets parter.

MKB-förfarandet börjar med utarbetning av miljökonsekvensbedömningsprogrammet
(MKB-program) och inlämnande av detta program till kontaktmyndigheten, i detta fall
Västra Finlands miljöcentral. Kontaktmyndigheten informerar om att MKB-programmet
är till påseende bl.a. genom kungörelse i dagstidningar inom det område som beräknas
påverkas av projektet. I kungörelsen framgår även den tid, under vilken medborgarna
kan inlämna sina åsikter angående MKB-programmet.
Kontaktmyndigheten sammanställer utlåtandena och åsikterna om MKB-programmet
och ger ett eget utlåtande. Utgående från MKB-programmet och de åsikter och utlåtanden som getts, samt miljökonsekvensutredningar som utförts uppgörs en miljökonsekvensbeskrivning.
I lagen och förordningen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning ställs vissa
krav på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. Enligt lagen är konsekvensbeskrivningen ett dokument, i vilket information om projektet och dess alternativ, samt en enhetlig bedömning av dessas konsekvenser presenteras. I miljökonsekvensbeskrivningen
•
•
•
•
•
•

beskrivs de alternativ och miljökonsekvenser som bedöms
beskrivs miljöns nuläge
bedöms alternativens miljökonsekvenser och dessas betydelse med tanke på projektets miljömässiga förverklingsbarhet
jämförs alternativen
ges ett preliminärt förslag på hur eventuella negativa konsekvenser kan förebyggas och lindras
ges ett förslag till innehåll i ett uppföljningsprogram för projektet
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När konsekvensbeskrivningen är klar kan medborgarna ge sina åsikter om denna. Myndighetsinstanserna ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen.
MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen till den projektansvarige och de myndigheter som handhar tillståndsärendena. Tillståndsmyndigheterna och den projektansvarige använder konsekvensbeskrivningen och utlåtandet från kontaktmyndigheten som grund för sitt eget beslutsfattande. Tillståndsmyndigheten presenterar i sitt tillståndsbeslut hur konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande har beaktats vid beslutsfattandet.
De centrala skedena och tidtabellen för MKB-förfarandet presenteras i Figur 2-2.
MKB-förfarandet
Arbetsfas

2007
4

5

6

7

8

2008
9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2009
8

9

10

11 12

1

2

3

Fas 1
Uppgörande av MKB-program
MKB-program till kontaktmyndigheten
MKB-program till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
Fas 2
Uppgörande av miljökonsekvensbeskrivning
Behandling av miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskr. till kontaktmyndigheten
Miljökonsekvensbeskrivning till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
Deltagande och växelverkan
Myndighetsgrupp
Uppföljningsgrupp
Allmän informationstillställning

Figur 2-2. MBK-förfarandets tidtabell.

2.2

Nuläget som jämförelsepunkt
Miljöns nuvarande läge bildar utgångsläget för granskningen av och jämförelsen mellan
nollalternativet och projektalternativen. Nuläget beskrivs på basen av tillgängligt material. De utredningar om görs som en del av MKB:n bidrar även med information om
miljöns nuläge.

2.3

Projektalternativ som bedöms
Som havsvindparkens projektalternativ granskas tre alternativ (VALT1, VALT2 och
VALT3) av olika storlek inom samma område väster om Korsnäs kustområde (Figur
2-3). Vindturbinernas exakta lokalisering klarnar först då projekteringen fortskrider.
Därtill granskas ett antal olika lösningar för kopplingen till kraftnätet. På land granskas
tre alternativa rutter för denna koppling (KALT1, KALT2 och KALT3)(Figur 2-4). Den
exakta linjedragningen i alternativen klarnar under MKB-förfarandets gång och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Utgångsläget är att följa existerande kraftledningar överallt där det är möjligt.

4
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2.3.1

Havsvindparksalternativ 1 (VALT1)
Som havsvindparksalternativ 1 granskas byggandet och driften av en havsvindpark med
totaleffekten 600 MW (120 × 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands elnät på spänningsnivån 400 kV med antingen växelströms- eller likströmskabelförbindelse (HVDC)
samt luftlednings- eller –kabelförbindelse i Toby, eller vid en ny transformatorstation
vid kraftlinjen mellan Toby och Kristinestad.
Havsvindparkens första del skulle vara i drift allra tidigast år 2013 och hela vindparken
tidigast kring åren 2014 - 2015. På basen av diskussioner som förts med Fingrid är det
möjligt att den förstärkning av stamnätet som planeras i området kan komma att påverka
WPD Finland Oy:s projekt på så sätt, att havsvindparkens första del kan tas i bruk först
ca år 2015. Detta skulle även innebära att byggstarten fördröjs något.

2.3.2

Havsvindparksalternativ 2 (VALT2)
Som havsvindparksalternativ 2 granskas byggandet och driften av en havsvindpark med
totaleffekten 150 MW (30 × 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands elnät på spänningsnivån 110 kV med växelströmskabel samt luftledning i Toby, eller vid en ny transformatorstation vid kraftlinjen mellan Toby och Kristinestad.
Förverklingstidtabellen, se punkt 2.3.1. Hela vindparken skulle byggas på en gång i detta alternativ.

2.3.3

Havsvindparksalternativ 3 (VALT3)
Som havsvindparksalternativ 3 granskas byggandet och driften av en havsvindpark med
totaleffekten 800 MW (160 × 5 MW). Vindparken kopplas till Finlands elnät på spänningsnivån 400 kV med antingen växelströms- eller likströmskabel (HVDC-kabel) samt
luftledning eller –kabel i Toby, eller vid en ny transformatorstation vid kraftlinjen mellan Toby och Kristinestad.
Förverklingstidtabellen, se punkt 2.3.1.
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Figur 2-3. Havsvindparkens läge utanför Korsnäs kommuns kustområde. Det blåa
området utgör Finlands territorialvatten.

2.3.4

Anslutningsalternativ 1 (KALT1)
Växel- eller likströmskabelförbindelse (110 kV AC, 400 kV AC eller HVDC) från
havsvindparken till fastlandet. På fastlandet kopplas kabeln till en existerande 110 kV
eller 400 kV transformatorstation med växelströmsledning eller –likströmskabelförbindelse (som luftledning), som följer existerande 110 kV kraftledning via Petalax,
Malax och Sundom till Toby transformatorstation.

2.3.5

Anslutningsalternativ 2 (KALT2)
Växel- eller likströmskabelförbindelse (110 kV AC, 400 kV AC eller HVDC) från
havsvindparken till fastlandet. På fastlandet kopplas kabeln till en existerande 110 kV
eller 400 kV transformatorstation med växelströmsledning eller –likströmskabelförbindelse (som luftledning), som delvis följer existerande 110 kV kraftledning via
Pörtom och existerande 220 kV (kommer att uppgraderas till 400 kV) kraftledning till
Toby transformatorstation.

2.3.6

Anslutningsalternativ 3 (KALT3)
Växel- eller likströmskabelförbindelse (110 kV AC, 400 kV AC eller HVDC) från
havsvindparken till fastlandet. På fastlandet kopplas kabeln till en ny 400 kV transformatorstation som byggs vid den existerande 220 kV (kommer att uppgraderas till 400
kV) kraftledningen Toby – Kristinestad med växelströmsledning eller –likströmskabelförbindelse (som luftledning), som delvis följer existerande 110 kV kraftledning.
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Figur 2-4. Området inom vilket sjökabeln tas iland samt kraftnätskopplingens alternativa
rutter på land.

2.4

Nollalternativet (ALT0)
I nollalternativet granskas den situation år 2013 där projektet inte förverkligas. I den situation som bedöms skulle den el-mängd som vindparken skulle producera produceras
någon annanstans. Vindkraften ersätter i praktiken i dagens läge troligen med kolkondenskraftverk producerad el. Exakt var denna el skulle produceras kan inte identifieras
eftersom Norden har en gemensam elbörs (Nordpool).

2.5

Bortgallrade alternativ

2.5.1

Havsvindparken
Utgångsläget för projekteringen är att det vindkraftsområde som granskas bör vara reserverat för vindkraftsproduktion i landskaps- eller generalplan. Landområden har inte
granskats eftersom det inte finns tillräckligt stora områden reserverade i markanvändningsplaner, eller områden som annars skulle vara möjliga för ett projekt av denna storleksklass.
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I förslaget (24.9.2007) till landskapsplan för Österbotten ingår förutom Korsnäsområdet
följande för vindkraftsproduktion reserverade områden: Sideby (offshore) med en potential på över 400 MW, Bergö (onshore) med en potential på 15 – 40 MW och Vallgrund (Replot, onshore) med en potential på 15 – 40 MW.
Av de övriga offshore-områdena är Sideby-områdesreserveringen i förslaget till landskapsplan betydligt mindre än Korsnäs-området, och det är även beläget något närmare
den bebyggda kustlinjen. Botten- och isförhållandena är något mera krävande än i
Korsnäs-området, vilket gör ett Sideby-projekt mindre lönsamt jämfört med Korsnäsprojektet. Korsnäs-området är på alla sätt ett bättre alternativ, varför WPD har beslutat
att koncentrera sig på projektering av detta område. Då WPD inte ser det som ändamålsenligt att utreda förutsättningarna för vindkraftsutbyggande i två större offshoreområdesreserveringar inom samma region har Sideby-området inte tagits med i MKB:n.
Landskapsplanläggningen har föregåtts av en utredning, i vilken områden i Kvarken och
Bottenviken som lämpar sig för vindkraftsproduktion kartlades (Miljöministeriet m.fl.
2004). I denna utredning utfördes även en preliminär miljökonsekvensbedömning i de
kartlagda områdena, och områdena rangordnades med tanke på lämpligheten för vindkraft. I utredningen ingick ett flertal andra onshore och offshore vindkraftsområden än
de som ingår i förslaget till landskapsplan. Österbottens förbund har av olika främst miljörelaterade skäl inte tagit med en del av dessa områden i förslaget till landskapsplan.
2.5.2

Kraftnätsanslutningen
Koppling av havsvindparken till det nationella elnätet i Kristinestad är i princip möjligt.
Stamnätsförvaltaren Fingrid Abp:s ståndpunkt är, att Toby är en bättre kopplingspunkt.
Koppling till nätet i Kristinestad ingår inte i granskningen på grund av Fingrid Abp:s
ståndpunkt, och på grund av det avsevärt längre avståndet till Kristinestad jämfört med
Toby.
Sjökabelalternativet direkt från havsvindparken till Kristinestad är inte ett realistiskt alternativ av kostnadsskäl. En sådan högspänningskabel är mångfalt dyrare än andra lösningar, och skulle totalt omintetgöra de ekonomiska förutsättningarna för förverkligandet av projektet.

3

PLAN FÖR INFORMERING OCH DELTAGANDE
MKB-förfarandets plan för informering och växelverkan presenteras i det följande.

3.1

Myndighetsgrupp
För att främja projekteringen och MKB-förfarandet och för att hålla de mest centrala aktörerna och intressenterna à jour med projektets och MKB-förfarandets framskridande
har en s.k. myndighetsgrupp bildats. Till denna grupp kallades följande intressenter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Västra Finlands miljöcentral
Österbottens förbund
Forststyrelsen
Korsnäs kommun
Närpes stad
Malax kommun
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Myndighetsgruppen sammankom den 29.5.2007 och diskuterade bl.a. MKBförfarandets gång och tidtabell, myndighetsgruppens och uppföljningsgruppens sammansättningar samt projektalternativen som skall ingå i MKB:n. Ett mötesprotokoll
uppgjordes.
Myndighetsgruppen kompletterades i september 2007 då Etelä-Pohjanmaan liitto, Korsholm, Laihela och Jurva kommuner samt Vasa stad kallades till gruppen.
Gruppen sammankommer med ca 6 månaders mellanrum för att följa med arbetets
framskridande. Vid behov anordnas ytterligare möten.
3.2

Uppföljningsgrupp
För att följa med MKB-förfarandet har en uppföljningsgrupp bestående av olika intressentgrupper grundats. Till denna inbjöds representanter från följande instanser:
1. Västra Finland miljöcentral
2. Österbottens förbund
3. Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Regionala serviceenheten i Vasa
4. Kvarkenrådet
5. Forststyrelsen
6. Korsnäs kommun
7. Närpes stad
8. Malax kommun
9. Sjöfartsverket, Västra Finlands farledsenhet
10. Fingrid Abp
11. Österbottens arbetskrafts- och näringscentral
12. Österbottens Fiskarförbund
13. Österbottens Yrkesfiskares Fackorganisation rf
14. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry
15. Natur och Miljö r.f.
16. Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.
17. Ostrobothnia Australis
18. Västra Finlands sjöbevakningssektion, Vasa sjöbevakningsområde
19. Österbottens räddningsverk
20. Museiverket
21. Molpe skifteslag samfälligheter
22. Korsnäs samfällighet
Även den projektansvarige och MKB-konsulten ingår i uppföljningsgruppen. Avsikten
med uppföljningsgruppen är att säkra informationsgången och –utbytet mellan den projektansvarige, myndigheter och övriga intressentgrupper.
Uppföljningsgruppen följer med miljökonsekvensbedömningens framskridande och
framför sina åsikter om de dokument och utredningar som produceras och som stöder
konsekvensbedömningen. Uppföljningsgruppen sammankom för första gången den
15.6.2007 för att behandla havsvindparkprojektet och utkastet till MKB-program, som
hade skickats till gruppens medlemmar i förväg. Diskussion väckte bl.a. följande: Antalet projektalternativ i MKB:n, vilka djup- och andra byggnadsförhållanden som är möjliga, kopplingen till kraftnätet, områdets betydelse för fiskeverksamheten och potentiella konsekvenser för yrkes- och andra fiskare, naturvärdena i området, MKB-förfarandets
karaktär och betydelse i allmänhet, kunskapsläget gällande bl.a. fiskens fortplantning
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idag och de behövliga utredningarna i MKB:n, MKB:ns och projektets tidtabeller, erfarenheter från förverkligade havsvindparker, bedömningen av nollalternativets konsekvenser, metodiken vid bedömningen av de sociala konsekvenserna, projektets positiva
konsekvenser, eventuella begränsningar i nöjestrafiken i området samt uppföljningsgruppens arbete och antalet möten som planerats. Ett mötesprotokoll uppgjordes.
Uppföljningsgruppen kompletterades i september 2007 då Etelä-Pohjanmaan liitto, Korsholm, Laihela och Jurva kommuner, Vasa stad samt Etelä-Pohjanmaan Alueverkko
kallades till gruppen. Uppföljningsgruppen gavs därför en andra möjlighet att kommentera det korrigerade utkastet till MKB-program i september 2007.
Kommentarer om och preciseringar till MKB-programsutkasten har beaktats så långt
som möjligt i den mån de hör till programfasen i MKB:n. Kommentarer som berör själva miljökonsekvenserna, området ifråga el. dyl. har dokumenterats och beaktas så långt
som möjligt då miljökonsekvensbeskrivningen uppgörs.
Gruppen sammankommer en gång då resultat från utredningar är färdiga, och en gång
då utkastet till miljökonsekvensbeskrivning är färdigt. Vid behov anordnas ytterligare
möten.
3.3

MKB-programmet till allmänt påseende
Kontaktmyndigheten Västra Finlands miljöcentral meddelar om var och när bedömningsprogrammets finns till allmänt beskådande då MKB-programmet är klart. Kungörelsen om detta kommer att finnas på närkommunernas anslagstavlor, i områdets huvudtidningar, samt på miljöförvaltningens internetsidor.
Åsikter om MKB-programmet bör tillhandahållas Västra Finlands miljöcentral inom
den meddelade tidsperioden. Tiden börjar från och med kungörelsen och enligt MKBlagstiftningen bör tidsperioden vara minst 30 dagar och högst 60 dagar lång. Västra Finlands miljöcentral begär därtill skriftliga utlåtanden om MKB-programmet från flera
olika instanser.

3.4

Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet
Kontaktmyndigheten samlar ihop de olika intressenternas utlåtanden och åsikter om
miljökonsekvensprogrammet. Kontaktmyndigheten ger sitt eget utlåtande om miljökonsekvensprogrammet senast en månad efter det att den tidsperiod programmet varit till
påseende tagit slut. Utlåtandet offentliggörs på samma ställen som miljökonsekvensprogrammet offentliggjordes.
Miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas utgående från MKB-programmet, åsikter och
utlåtanden om detta samt kontaktmyndighetens utlåtande om programmet.

3.5

Miljökonsekvensbeskrivningen till allmänt påseende
Miljökonsekvensbeskrivningen överlämnas enligt nuvarande planer till Västra Finlands
miljöcentral hösten 2008 (Figur 2-2).
Kontaktmyndigheten kungör om att konsekvensbeskrivningen är framlagd till påseende.
Framläggandet till påseende anordnas på samma sätt som i MKB-programfasen. Enligt
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MKB-lagstiftningen kan man inlämna åsikter och utlåtanden till kontaktmyndigheten
minst 30 dagar och högst 60 dagar från det att kungörelsen har publicerats.
3.6

Kontaktmyndighetens utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen
MKB-förfarandet avslutas då Västra Finlands miljöcentral ger sitt eget utlåtande om
miljökonsekvensbeskrivningen inom två månader från det att tiden för inlämnande av
åsikter och utlåtanden har upphört.

3.7

Informations- och diskussionstillfällen för allmänheten
Under bedömningsförfarandets gång anordnas fyra informerings- och diskussionstillfällen som är öppna för allmänheten, två i havsvindparkens influensområde och två i
nätkopplingsförbindelsens influensområde. Tillställningarna anordnas då MKB-programmet och miljökonsekvensbeskrivningen är framlagda till påseende. Vid tillställningarna ges allmänheten en möjlighet att framföra sina åsikter angående miljökonsekvensbedömningsarbetet samt dess tillräcklighet, att få information om projektet
och MKB-förfarandet, samt att diskutera med den projektansvariges, MKB-konsultens
och kontaktmyndighetens representanter. Kontaktmyndigheten beaktar de vid dessa tillställningar framförda åsikterna i sina utlåtanden om MKB-programmet och miljökonsekvensbeskrivningen.

3.8

Invånarenkät
Under MKB-förfarandet genomförs i Korsnäs kommun en invånarenkät med syfte att
dels få mer kunskap om invånarnas inställning till havsvindkraftsprojektet, dels ge invånarna information om projektet och dess konsekvenser för deras livsmiljö.

3.9

Övrig informering
Information om projektet och dess MKB-förfarande ges vid behov och enligt möjligheter även via pressmeddelanden, tidningsartiklar och WPD:s egna internetsidor
(http://www.wpd.fi/). Både MKB-programmet och miljökonsekvensbeskrivningen
kommer att vara till påseende vid ovannämnda Internet-adress.
Ett pressmeddelande om projektet har redan givits den 9.5.2007, och projektet rubricerades allmänt i massmedia.

3.10

Internationellt samråd
En överenskommelse om bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser har träffats genom den s.k. Esbokonventionen (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Detta generalavtal (67/1997), som faller inom ramen
för FN:s ekonomiska kommission för Europa, ratificerades av Finland 1995. Avtalet
trädde i kraft 1997.
En avtalspart har rätt att delta i ett finskt förfarande för miljökonsekvensbedömning om
det är möjligt att projektet får miljökonsekvenser som berör den aktuella staten. På motsvarande sätt har Finland rätt att delta i ett MKB-förfarande som avser en annan stats
område om det är möjligt att projektets miljökonsekvenser berör Finland.
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Miljöministeriet ansvarar för de praktiska arrangemangen i samband med internationellt
samråd. Miljöministeriet har i juni 2007 underrättat Sveriges miljömyndigheter om
MKB-förfarandet angående Korsnäs havsvindpark. De svenska myndigheterna har
meddelat att de inte önskar delta i MKB-förfarandet. Övriga länder behöver inte underrättas.
4

PROJEKTBESKRIVNING

4.1

Projektansvarig
Den tyska WPD-koncernen har sedan år 1996 förverkligat projekt anknutna till förnyelsebar energi och har nått en ledande position på Tysklands vindkraftsmarknad. WPD
Finland Oy hör till WPD-koncernen.
Den internationella WPD-koncernen utvecklar och förverkligar vindparker i hela världen. Koncernen har i dagens läge verksamhet i över tio länder. WPD har ca 200 arbetstagare.
WPD har erfarenhet av utvecklande, finansiering, byggande och drift av över 80 vindkraftsprojekt i Europa och Asien. Dessa projekts sammanlagda kapacitet är över 1 500
MW. WPD Finland Oy utvecklar vindkraftsprojekt på land och i havet i Finland i nära
samarbete med WPD-koncernens övriga företag, framför allt WPD Scandinavia Ab.
Som bäst utvecklar företaget havsvindkraftprojekt som motsvarar ca 6 000 MW. Bland
annat i Sveriges havsområde projekteras tre stora havsvindkraftprojekt i Bottniska viken.

4.2

Placering och områdesbehov

4.2.1

Havsvindparken och sjökabelförbindelsen
Havsvindparken skulle vara belägen ca 10 – 15 kilometer väster om kustlinjen i
Korsnäs. De närmaste större öarna är som närmast belägna ca 7,5 kilometer från området. Några mindre öar är belägna ca 3 – 4 kilometer norr om området (se Figur 4-1).
Avståndet till Vasa i NE är ca 40 kilometer.
I väster avgränsas projektområdet av över 20 meter djupa vattenområden och i öster av
avståndet till bosättning på fastlandskusten.
Området är som helhet beläget i finländskt territorialvatten.
Utredningsområdet inom vilket vindparken kommer att vara belägen är till sin yta ca
18 000 hektar. I alternativen 1 och 3 täcker vindparken hela området (Figur 4-1). I Alternativ 2 är den yta vindparken kräver betydligt mindre än utredningsområdet. Minimiavståndet mellan vindkraftverken torde i praktiken vara i storleksklassen 800 – 1 200
meter beroende på platsen.
Även kabeln till fastlandet kräver en viss yta.
I Figur 4-1 presenteras en mycket preliminär layout för havsvindparken. Vid placeringen av vindkraftverken i denna layout har djupförhållanden etc. inte beaktats.
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De närmaste djup- och/eller servicehamnarna på fastlandet är Vasa och Kaskö (avstånd
för båda ca 50 km). Normal service sköts från närmare belägna hamnar, t.ex. Storkors
Fiskehamn.
Vindturbinernas slutliga antal, läge samt kabeldragningarna och spänningsnivåerna
klarnar då projekteringen fortskrider.
Det bör konstateras att även om det i andra, sydligare områden är möjligt att bygga
havsvindkraft på ett vattendjup av till och med 40 meter är detta inte möjligt i finska
förhållanden på grund av isförhållandena. Isen är ett av de största tekniska hindren för
havsvindkraftverk i nordliga områden. Genom kalkyler har man vid Tekniska högskolan
i Helsingfors konstaterat att maximidjupet för lönsamt byggande av vindkraftverk är ca
20 meter i Bottniska viken på grund av isförhållandena (Määttänen & Holttinen 2001).
De svåra isförhållandena är även en av orsakerna till att WPD Finland Oy siktar på att
använda stora, 5 MW vindturbiner med stora fundament i Korsnäsområdet.
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Figur 4-1. Ett exempel på en preliminär layout för Korsnäs havsvindpark.

4.2.2

Kraftlednings-/kabelförbindelsen
Kopplingen till stamnätet skulle ske med en kraftledning eller luftkabel som skulle dras
från sjökabelförbindelsens ilandtagningsställe i Korsnäs till en ny transformatorstation
som byggs i antingen Malax eller i Jurva invid den existerande 220 kV:s kraftledningen.
Alternativt skulle kraftledningen eller luftkabeln dras ända till den existerande elstationen i Toby, Korsholm. De rutter som granskas i MKB-förfarandet presenteras i Figur
2-4.
Ruttens längd är i nätförbindelsealternativ 1 (KALT1) ca 65 – 70 kilometer, i alternativ
2 (KALT2) ca 60 kilometer och i alternativ 3 (KALT3) ca 30 kilometer.
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Med beaktande av att den nya förbindelsen på vissa avsnitt placeras bredvid existerande
kraftledningar är den yta nätförbindelsen behöver i de olika nätförbindelsealternativen
enligt en mycket preliminär kalkyl i storleksklassen 500 – 600 ha (KALT1), 450 – 500
ha (KALT2) och 150 – 200 ha (KALT3). Ledningsområdets bredd på olika spänningsnivåer presenteras i Figur 4-2.
4.3

Projektering
I miljöministeriets och landskapsförbundens utredning kartlades för vindkraftsproduktion lämpliga områden i Kvarkens – Bottenvikens kust- och havsområden (Miljöministeriet m.fl. 2004). Målsättningen med utredningen var att hitta för vindkraftsproduktion lämpliga områden där miljökonsekvenserna är så små som möjligt. I utredningen ingick:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Kartläggning av bottenförhållanden
Kartläggning av isförhållanden
Aspekter anknutna till landskapsvärden och kulturarv
Kartläggning av naturmiljön
Konsekvenser för boendetrivsel och rekreation
Konsekvenser för näringar, trafik och försvarsmaktens verksamhet
Teknisk-ekonomisk granskning

Enligt utredningen är de vad miljöaspekterna beträffar minst konfliktfyllda områdena av
de teknisk-ekonomiskt sett potentiella vindkraftsområdena belägna långt ute till havs.
Stora avstånd till kritiska objekt lindrar avsevärt de negativa konsekvenserna. Vindkraftsområdet i Korsnäs ingick i utredningen och rekommenderades för fortsatt projektering.
WPD Finland Oy har definierat maximiantalet vindkraftverk och den maximala effekten
för de enskilda turbinerna samt preliminära rutter och lösningar för kraftnätsanslutningen. Projekteringen fortsätter parallellt med MKB:n.
4.4

Tekniska uppgifter
Vindkraftverkens tekniska livslängd är ca 20 – 25 år, vilken kan förlängas genom förnyande av maskineri enligt behov. Fundamenten kan dimensioneras för ca 50 år, och demontering av vindparken planeras efter ca 50 års drift.
I dagens läge är de största prototyperna som testas i effektklassen 5 MW. WPD har den
uppfattning att denna effektklass kommer att vara den största testade, kommersiellt tillgängliga effektklassen då Korsnäsprojektet förverkligas.

4.4.1

Havsvindparksalternativen
I följande tabell (Tabell 4-1) presenteras de tekniska uppgifterna för en vindpark i de tre
projektalternativen. De framförda talvärdena är preliminära.
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Tabell 4-1. Havsvindparkens projektalternativs preliminära tekniska uppgifter.

Förklaring
Nominaleffekt
Tornhöjd
Rotordiameter
Totalhöjd (rotorn
medräknad)
Nettobrukbarhet
Årlig brukstid
Årlig brukstid räknad
som uttag av toppeffekt
Årlig energiproduktion

VALT1
120 x 5 MW
(600 MW)
100 m
126,5 m
ca 166 m

VALT2
30 x 5 MW
(150 MW)
100 m
126,5 m
ca 166 m

VALT3
160 x 5 MW
(800 MW)
100 m
126,5 m
ca 166 m

95 %
6 000 – 7 000 h
3 750 h/a

95 %
6 000 – 7 000 h
3 750 h/a

95 %
6 000 – 7 000 h
3 750 h/a

ca 2 250 GWh/a

ca 560 GWh/a

ca 3 000 GWh/a

MW = megawatt = 1000 kilowatt
GWh = gigawattimmar = 1 000 000 kilowattimmar

4.4.2

Havsvindparkens strukturer
Havsvindparken består av vindkraftverk eller -turbiner, kablar som förenar vindkraftverken, en transformatorstation till havs, samt en kabel som förenar vindkraftparken
med elnätet via en transformatorstation som byggs på land.
De enskilda vindkraftverken är uppbyggda av fundament, torn, rotor med vingar samt
maskinrummet i vilket komponenterna för turbinens kraftöverföring, generatorn samt
andra eltekniska och kontrollanläggningar är belägna.

4.5

Byggskeden
Vindkraftparkens byggnadsskeden innefattar:
•
•
•
•
•
•
•
•

jämning och annat förberedande av havsbottnen
transportering av fundamentstrukturerna från lagringsplatsen till placeringsställena
installation av fundamenten
installering av erosionsskydd
lyftning, installation av torn och maskineri samt efterarbeten
nedläggning/installation av sjökablar samt erosionsskydd
byggande av havstransformatorstationen
uppkoppling samt ibruktagning av vindkraftverken och transformatorstationen.

Strukturernas flottningsdjup är 6 – 8 meter. Förberedande av havsbottnen sker som
skopmuddring från pråm försedd med bogserare. Vid uppställning av vindkraftverken
och transformatorstationen används arbetspråmar eller –fartyg som stöder sig på havsbottnen (”jack-up”) och som hjälpfartyg pråmar och bogserbåtar.
Den till byggskedet hörande landtrafiken till de närmaste hamnarna kan ledas via existerande rutter.
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4.6

Beskrivning av alternativa fundamenttyper
Alternativa fundamenttekniker är närmast:
•
•
•

pålfundament
betongkassun
stenfylld stålkassun

Pålfundament
Pålfundament representerar traditionellt byggande till havs. Själva pålen är en stor stålcylinder som tillverkas i en maskinverkstad. Pålarna installeras genom hejande till 15 –
30 meters djup i havsbottnen. Fundamenttypen är inte känslig för erosion. Hejningsdjupet och stålpålens dimensioner är beroende av projektområdets jordmån, vattendjupet
och storleken av vindkraftverket som monteras på fundamentet.
Betongkassunfundament
Kassunen är ett traditionellt massivt gravitationsfundament som installeras på bottnen.
Kassunen håller strukturen den stöder upprätt med sin masskraft. Den förhindrar även
rörelser i sidled. Den är en massiv styv struktur som kan förverkligas i relativt grunt vatten. Kassunens dimensioner beror på belastningen och bottnens bärförmåga. Fundamentet tillverkas i torrdocka, transporteras till byggnadsplatsen, sänks och förses med tyngder. Till slut görs erosionsskyddet.
Stenfylld stålkassun
Gravitationsfundamentet består av ett koniskt, symmetriskt, förstärkt och med en cirkulär bottenplatta försett stålskal och ett omgivande av stenkross tillverkat erosionsskydd.
Stålstrukturen flottas till byggnadsplatsen och sänks ner till bottnen som har jämnats
med ett tunt skikt av stenmaterial och eventuellt även genom utjämning av själva havsbottnen. Strukturen är även lätt att ta bort.
4.7

Koppling till det landsomfattande kraftnätet

4.7.1

Kopplingssättet
Vindkraftverken kopplas ihop med 20-36 kV kabel som installeras på havsbottnen. Med
t.ex. ett avstånd på ca 1,25 km mellan vindturbinerna och med ett antal på 80 – 120 turbiner behövs ca 100 – 150 km kabel. Koppling av sjökabeln till vindturbinerna görs genom fundamentet.
I anslutning till vindparken byggs en transformatorstation för spänningsnivån 110 –
400 kV (eller i HVDC-alternativet en likströmstransformator för högspänning) ute till
havs. Från denna transformatorstation leds elektriciteten med hjälp av en kabelförbindelse till fastlandet. Kabelförbindelsen till fastlandet förverkligas på spänningsnivån
110 – 400 kV med antingen flera parallella växelströmkablar (AC) eller en till två
HVDC-kablar (högspänningslikströmskabel). I VALT1 och VALT3 (600 MW & 800
MW) sker kopplingen på spänningsnivån 400 kV (AC eller DC) och i VALT2 (150
MW) på spänningsnivån 110 kV (AC). Vid ilandtagningsstället behövs ifall man använder växelströmsförbindelse en reaktoranordning för kompensering av reaktiv effekt.
Denna kräver en yta i storleksordningen max. 50 x 50 meter. Om elektriciteten förs
iland på spänningsnivån 110 kV kan spänningen höjas till 400 kV i en transformatorsta-
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tion vid ilandtagningsstället. Den yta en dylik transformatorstation kräver är i storleksordningen max. 100 x 50 meter.
På fastlandet kopplas vindparken till elnätet vid en existerande 110 eller 400 kV elstation med växelströmsluftledning eller HVDC-kabel beroende på det alternativ som
granskas och de beslut WPD gör i frågan. HVDC-kabeln kan monteras i kraftledningsstolpar och behöver inte grävas ner. Enligt Fingrid kommer den lämpligaste
kopplingspunkten till 400 kV elnätet att vara belägen i Toby nära Vasa efter att den planerade förstärkningen av stamnätet i Österbottens kusttrakter har genomförts. Även
Kristinestad är möjlig, men skulle kräva längre ny kraftledning och Fingrids ståndpunkt
är att Toby är en bättre kopplingspunkt. Avståndet till den planerade 400 kV:s elstationen i Toby är ca 65 km från stället där sjökabeln tas iland. Fingrid kommer att reservera
plats för denna anslutning då den nuvarande 220 kV kraftledningen uppgraderas till 400
kV i framtiden. Ifall en HVDC-kabel används i detta alternativ behöver transformatorstationen i Toby en yta på i storleksordningen 200 x 100 meter. Den närmaste 110 kV
elstationen som kan ta emot 150 MW är även den belägen i Toby. Etelä-Pohjanmaan
Alueverkkos kraftnät på spänningsnivån 110 kV närmare havsvindparken kan enligt
uppgift endast ta emot ca 50 MW.
Ett alternativ är att bygga en ny 400 kV elstation vid den existerande kraftledningen
Toby – Kristinestad och att dra luftledningen/-kabeln dit. En dylik elstation kräver en
yta på i storleksordningen 100 x 50 meter. Ifall en HVDC-kabel används i detta alternativ behöver transformatorstationen en yta på i storleksordningen 200 x 100 meter.
De anslutningsalternativ (KALT1, KALT2 och KALT3) som granskas i MKB:n visas i
Figur 2-4.
WPD Finland Oy och stamnätsbolaget Fingrid Abp har tillsammans påbörjat en teknisk
utredning om kopplingen av havsvindparken till stamnätet. WPD Finland utnyttjar även
VTT:s sakkännedom för att utreda denna fråga. De mera exakta ledningsrutterna kommer att definieras i samband med bedömningen av miljökonsekvenserna.
4.7.2

Kraftledningens utformning
Kraftledningar byggs i Finland vanligen med stagade stålstolpar.
Ledningsområdet består av ledningsgatan samt kantzonerna vid vardera sidan av ledningsgatan. Ledningsgatans bredd är beroende av spänningsnivån och stolparnas höjd
(Figur 4-2). Ledningsområdet och –gatan skall vara så breda att inte ens de längsta träden vid kanten kan röra strömledarna om ett träd faller omkull. På grund av detta finns
begränsningar för trädens höjd i kantzonen (http://www.fingrid.fi).
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Figur 4-2. Ledningsområdet.

Kraftledningens stolpars viktigaste delar presenteras i Figur 4-3 (http://www.fingrid.fi).
Stolparna står på stadiga fundament av betong. Stolparnas höjd beror på bl.a. den strömledare som används, terrängens höjdskillnader samt behovet av långt avstånd mellan två
stolpar t.ex. då man korsar vattendrag.

Figur 4-3. Stolpens viktigaste delar.
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Den areal de enstaka stolparna upptar visas i Figur 4-4 (http://www.fingrid.fi).

Figur 4-4. Stolpareal, stagad tvåbent stolpe.

Med tanke på överföringen av elektricitet är strömledaren väsentlig. Numera används
huvudsakligen stålförstärkta aluminiumledare.
4.7.3

HVDC-kabelförbindelsen
Likströmshögspänningskabeln (HVDC) har många fördelar jämfört med växelströmskablar och –ledningar, bl.a. mindre elförluster och avsaknaden av problemet med reaktiv effekt. HVDC-förbindelsen stabiliserar elsystemet i kopplingspunkterna. Därtill producerar HVDC-kabeln ett mindre magnetiskt fält än växelströmkablar och -ledningar.
HVDC-kabeln kan utgöras av ett monopolärt system (en kabel, havet eller marken som
återledare) eller ett bipolärt system (två kablar, t.ex. i luftledningar).
HVDC-kabeln kan vara isolerad eller oisolerad. Dess fysiska karaktärsdrag är beroende
av den mängd eleffekt som skall överföras och av spänningsnivån.

4.7.4

Kraftledningens byggskeden
Byggandet av en kraftledning har följande skeden (http://www.fingrid.fi):
•
•
•

Röjning av ledningsgatan
Byggnadsarbeten
Ersättning för skador under byggnadstiden.
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4.8

Tidtabell för förverkligande
En preliminär tidtabell för projektet ser ut så här:
¾
¾
¾
¾

2007-2009
2008-2010
2009-2010
2009-2011

MKB, preliminär elektrifierings- och byggnadsplan
Vindmätningar, vattentillståndsprocessen
Detaljerad elektrifieringsplan
Detaljerad byggnadsplan, upphandling av
turbiner samt el- och byggnadsleverans
¾ 2010-2011 Byggnadstillstånd, finansiering
¾ 2012
Byggstart
¾ 2013
Havsvindpark (eller dess första del) i drift
Byggandet av havsvindparken är planerad att i bästa fall starta år 2012. Byggandet till
havs startar i april-maj efter att isarna lossnat och räcker inklusive kopplings och ibruktagningsarbeten i praktiken hela den tid havet är öppet. I havsvindparksalternativen 1
och 3 fördelas byggandet på två eller flera år.
På basen av diskussioner som förts med Fingrid är det sannolikt att den förstärkning av
stamnätet som planeras i området kan komma att påverka WPD Finland Oy:s projekt på
så sätt, att havsvindparkens första del kan tas i bruk först ca år 2015. Detta skulle även
innebära att byggstarten fördröjs något. Byggskedets tidtabell uppdateras då MKB:n och
projekteringen fortskrider.
4.9

Projektets betydelse regionalt sett
Enligt Österbottens förbunds landskapsprogram för åren 2007-2010 skapar de goda
vindförhållandena vid kusten förutsättningar för en ökad användning av vindkraft. Ett
särskilt mål är också att utveckla en mångsidig och decentraliserad energiproduktion,
speciellt vindkraft, i regionen. Detta utgör en av ett antal viktiga utvecklingshelheter
inom landskapet (Österbottens förbund 2006).
Ett antal aktörer inom energibranschen är belägna i Vasa med omnejd, t.ex. ABB, Vacon, Vaasa Engineering och Teknologicentrum Oy Merinova Ab. Inom dessa finns gedigen kunskap om vindkraftsteknologi, bl.a. om vindkraftverkens elanläggningar och
anslutning till elnätet. WPD Finland Oy:s projekt har potentiellt stor betydelse för dessa
aktörer som bl.a. en lokal arbetsgivare och som demonstrationsobjekt för nya teknologilösningar.
I byggskedet stimulerar inkvartering och utspisning av byggpersonalen mm. det lokala
näringslivet.
I drift- och underhållsskedet behövs lokalt förankrad personal, t.ex. för transporter mellan fastlandet och vindparken samt för servicearbeten.

4.10

Projektets betydelse nationellt sett
Europakommissionens målsättning (Directive 2001/77/EC) är att öka de förnyelsebara
energikällornas andel till 21 % av den totala elkonsumtionen fram till år 2010. År 2006
var de förnyelsebara energikällornas andel ca 15 %.
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Enligt Europakommissionens vägkarta för förnyelsebar energi (10.1.2007, COM (2006)
848 final) kunde elproduktionen från förnyelsebara energikällor öka från den nuvarande
15 % till ca 34 % av den totala elkonsumtionen i EU år 2020. Vindkraft kunde bidra
med 12 % av EU:s elektricitet år 2020. En tredjedel av detta kommer sannolikt från offshore-anläggningar. Detta är fullt möjligt, idag täcks bl.a. ca 20 % av elkonsumtionen i
Danmark av vindkraft. Motsvarande tal i Spanien är ca 10 %. Kommissionen kommer
att definiera landspecifika målsättningar senare. Finland förväntas erhålla en högre målsättning än medeltalet, vilket betyder att alla förnyelsebara energikällor bör utnyttjas effektivt.
I Finland är målsättningen för år 2010 i programmet för främjande av förnyelsebara
energikällor (Kauppa- ja teollisuusministeriö 1999) 500 MW vindkraftskapacitet. I hela
Finland var den installerade vindkraftkapaciteten 86 MW från 96 vindturbiner i slutet av
år 2006 (Figur 4-5). Vindkraftsproduktionen i Finland var totalt 154 GWh år 2006, vilket motsvarar cirka 0,2 % av hela Finlands årliga elkonsumtion (Suomen tuulivoimatilastot 2007).
Enligt Statsrådets redogörelse (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005) förutsätter uppnåendet av målet för vindkraftskapacitet år 2010, 500 MW, en kraftig ökning av byggtakten jämfört med gångna år, och en stark satsning på främjandet av utnyttjandet av vindkraft i Finland. Den ringa ökning av kapaciteten som skett åren 2005 och 2006 indikerar
dock starkt att målsättningen för år 2010 inte kommer att nås i Finland.

Installerad kapacitet (MW)
Produktion (GWh)
Produktionsindex (%)

Figur 4-5. Finlands vindkraftsproduktion (GWh) och sammanlagda kapacitet (MW vid
årsskiftet). Produktionsindexen 100 % motsvarar den genomsnittliga årsproduktionen
1992 - 2006 (Suomen tuulivoimatilastot 2007).

Enligt redogörelsen finns det rikligt med potential för utnyttjande av vindkraft i kustområden och i fjällen, men framför allt i havsområden. Ökningen av vindkraften är ett av
de sätt regeringen avser verkställa för att förverkliga Finlands förpliktelser att minska på
växthusgasutsläppen under den så kallade Kyoto-perioden 2008 – 2012. Direkta som
målsättning för talvärden för vindkraftsutbyggandet har inte getts i redogörelsen.
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Handels- och industriministeriet har i sin kommuniké den 4.9.2007 (142/2007) konstaterat, att vindkraftskapaciteten bör tjugofaldigas för att Finland skall klara av de nya obligationer gällande förnyelsebar energi år 2020 som förväntas. EU definierar som bäst
dessa obligationer för Finland.
Åtgärderna som är avsedda att minska på koldioxidutsläppen har förbättrat situationen
för de energiproduktionsformer som inte ger upphov till utsläpp, bl.a. vindkraft, jämfört
med övriga energiproduktionsformer. Vindkraftsutbyggandet stöder även Finlands strategiska behov av att öka på självförsörjelsegraden i energiproduktionen, och att diversifiera elproduktionsstrukturen för att göra denna mindre sårbar.
Enligt statsrådets beslut 30.11.2000 angående de riksomfattande målen för områdesreserveringen skall man ”i landskapsplaneringen för kust- och fjällområdenas del ange
vilka områden som bäst lämpar sig för utbyggnad av vindkraft”. Vindkraften skall i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk”.
Också i landskapsöversikten för Österbotten betonas utbyggnad av vindkraft, som är en
lokal, konkurrenskraftig och miljövänlig energiförsörjning.
De vindkraftsområden som ingår i landskapsplaneförslaget baserar sig på en utredning
som uppgjorts gemensamt av miljöministeriet och förbunden (Österbotten, Mellersta
Österbotten, Norra Österbotten och Lappland). Utredningen resulterade i publikationen
“Områden i Kvarken och Bottenviken som lämpar sig för vindkraftsproduktion” (Miljöministeriet m.fl. 2004). I landskapsplanen reserveras de områden som i sammandraget
av denna utredning ansågs ha de lämpligaste förutsättningarna med tanke på landskapet,
naturmiljön, trivseln, näringar, trafiken, försvarsmakten och vilka rekommenderas för
fortsatta undersökningar.
Korsnäsområdet är enligt utredningar ett av de allra lämpligaste havsvindkraftsområdena i Finland tack vare dess vidsträckthet, byggnadsförhållandena och vindförhållandena. Även WWF Finland anser att vindkraftsbyggandet är möjligt i Korsnäsområdet, under förutsättning att de grundaste områdena med vattendjup på 0 - 5 (10)
meter inte bebyggs p.g.a. ekologiska skäl (Korpinen m.fl. 2007).
4.11

Anknytning till andra projekt och planer

4.11.1

Landskapsplanläggning
I landskapsplaneförslaget (24.9.2007) ingår 2 havsvindkraftsområden och 2 vindkraftsområden på fastlandet. Av dessa är Korsnäs havsvindkraftsreservation störst. Förutsättningen för förverkligandet av projektet är att området kommer att ingå i den fastställda
landskapsplanen som ett område lämpligt för vindkraftsbyggande. Österbottens landskapsplansförslag kommer till påseende i oktober 2007.

4.11.2

Andra vindkraftsprojekt
WPD-koncernen projekterar som bäst tre stora havsvindkraftprojekt i Bottniska viken
på Sveriges vattenområde. Därtill projekterar WPD som bäst en havsvindpark i Suurhiekkaområdet i Bottenviken. Dessa projekt har ingen direkt anknytning till Korsnäsprojektet.
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4.11.3

Förstärkning av stamnätet
Fingrid Abp planerar förstärkning av stamnätet i Österbottens kusttrakter genom att ersätta det nuvarande 220 kV kraftnätet med ett 400 kV nät fram till år 2014. De närmaste
lämpliga kopplingspunkterna till 400 kV kraftnätet skulle efter denna förstärkning vara
belägna i Toby och i Kristinestad (Aki Laurila, Fingrid, e-post 14.6.2007).

5

MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND

5.1

Allmänt
Korsnäs havsvindpark skulle vara belägen i ett öppet havsområde ca 10 – 15 kilometer
från fastlandskusten i Korsnäs. Havsområdet hör till Bottenhavet och gränsar i norr till
Kvarken. De närmaste öarna är belägna ca 3 – 4 kilometer norr om projektområdet.
Landhöjningen i trakten är 7 – 8 mm per år (Rautio & Ilvessalo 1998).
I Korsnäs finns sedan tidigare på land i Molpe en vindkraftpark på 4 stycken 200 kW:s
vindturbiner som kopplades till nätet 10 november 1991.

5.2

Områdets användning

5.2.1

Planläggning
I Regionplanen för Vasa kustregion (1995) har havsvindparksområdet inte någon särskild beteckning, men det korsas av två stycken farleder. I de följande punkterna genomgås regionplanens planläggning av närliggande områden till den planerade havsvindparken (se Figur 5-1).


Naturskyddsområde kring Rönnskären (enligt regionplanens beteckning SU1).
Området är beläget norr om den planerade vindparken, och befinner sig som
närmast på ett avstånd av cirka 6 kilometer.



Fiskehamnar finns på ca 10 – 15 kilometers avstånd i öster och sydost (enligt regionplanens beteckning LV1).



Rekreationsområden finns på Harvungön (Södra Björkö) (enligt regionplanens
beteckning VI2) på ca 10 kilometers avstånd från havsvindparksreservationen.



Ett naturskyddsområde på Halsön (enligt regionplanens beteckning SU1) är beläget ca 6 kilometer från havsvindparksreservationen. Området är skyddat med
stöd av naturskyddslagen. Området ingår i det nationella programmet för skydd
av fågelvatten (1982).



Ett skyddsområde sydväst om Blacksögrundet (enligt regionplanens beteckning
SU) är beläget på ca 8 kilometers avstånd från havsvindparksreservationen.



Rekreationsområden vid Trälhavet (enligt regionplanens beteckning VI2) befinner sig som närmast cirka 5 kilometer från havsvindparksreservationen.
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Figur 5-1. Utdrag ur regionplanen för Vasa kustregion (1995).

I förslaget till Österbottens landskapsplan (24.9.2007), är området ett tilltänkt vindkraftsområde med beteckningen tv. I havsvindparksområdets södra del finns två farleder. En för turismen betydande farled är märkt öster om området på som närmast ca 2
kilometers avstånd. I de följande punkterna genomgås landskapsplaneförslagets områdesreserveringar i havsvindkraftsområdets närområden (se även Figur 5-2).


En liten del av det planerade vindparkområdets nordostligaste del skär ett för naturens mångfald viktigt område. Detta område har beteckningen luo och utgör
inte en skyddsområdesreservering.



De närmaste Natura 2000- och strandskyddsområdena är belägna på ca 2 kilometers avstånd i norr och öster och ca 6 – 7 kilometers avstånd i sydost.



Kvarkens världsarvsområde är som närmast beläget ca 2 kilometer norr om
havsvindparksområdet.



Cirka 6 kilometer nordost om havsvindparksområdet är ett utvecklingsområde
för turism för Molpe-Bergö utmärkt.
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Cirka 15 kilometer öster om havsvindparksområdet finns ett område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism för Korsnäs – Harrström – Taklax.



Några rekreations- och/eller turismobjekt är utmärkta på 5 – 10 kilometers avstånd från havsvindparksområdet.



Fem stycken fiskehamnar finns utmärkta på fastlandet närmast havsvindparksområdet.

Landskapsplaneförslagets områdesreserveringar vid sjökabelförbindelsens alternativa
ilandtagningsställen eller dessas närområden är bl.a. Korsnäs område med turistattraktioner, viktigt grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt, vattentäkt, fiskehamn, cykelled och kulturhistoriskt betydande vägsträckning. Därtill finns i landskapsplaneförslaget utmärkt förbindelsebehov för naturgasledning och stomvattenledning.
Dessa utgör dock inte områdesreserveringar.
Den nya kraftledningskorridor som behövs från sjökabelns ilandtagningsställe till Taklax elstation är i sin helhet belägen inom Korsnäs område med turistattraktioner, och
den korsar även en kulturhistoriskt betydande vägsträckning.
Kraftledningsrutten som går via Petalax och Solf (KALT1) skär i Petalax och Malax i
landskapsplaneförslaget inkluderade områden som är nationellt värdefulla med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården. Den skär även områden för utveckling av å- och
älvdalarna i Petalax och Malax, och tangerar Petalax område för tätortsfunktioner. Vidare skär rutten Vasa – Malax ådals område med turistattraktioner, tangerar Söderfjärdens
Natura-område och Söderfjärdens område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. I Solf skär den ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården.
Den nya kraftledningskorridor som i nätanslutningsalternativen KALT2 och KALT3
behövs vid Pörtom skär enligt landskapsplaneförslaget Närpes ådals område med turistattraktioner och Närpes ådals område för utveckling av å- och älvdalarna, samt skär eller tangerar Sanemossens naturskydds- och Natura-område.
Enligt landskapsplaneförslaget rör den existerande kraftledningen på 220 kV mellan
Toby och Kristinestad, som det är meningen att i framtiden förstärka till 400 kV, på den
sträcka som ingår i granskningsområdet bl.a. Laihelas utvecklingsområden för turism
och Sanemossens naturskydds- och Natura-område i Malax. Därtill går ledningen igenom ett regionalt värdefullt område för värnande av kulturmiljöer eller landskapsområden nära Toby.
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Figur 5-2. Utdrag ur förslaget till landskapsplan (24.9.2007).

I landskapsplanen för Södra Österbotten (fastställd av miljöministeriet 23.5.2005) visas
de existerande kraftledningarna på spänningsnivåerna 110 kV, 220 kV och 400 kV
(Figur 5-3). Även nya ledningsreservationer är utritade. I dessa ingår inte de kraftledningar vindkraftsområden kan komma att behöva.
Enligt landskapsplanen korsar den existerande kraftledningen på 220 kV mellan Toby
och Kristinestad, som det är meningen att förstärka till 400 kV, i granskningsområdet ett
område som är viktigt med tanke på bevarandet av kulturmiljön eller landskapet (i Jurva).
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Figur 5-3. Utdrag ur Södra Österbottens landskapsplan.

Planläggningssituationen i Korsnäs kommun är den följande:
•
•
•

detaljplaner (7-8 st.) finns i Korsnäs kyrkoby
i Molpe och Harrström byar finns delgeneralplaner fastställda
för så gott som alla strandområden finns strandgeneralplan fastställd

Själva havsvindparksområdet ingår inte i någon av dessa markanvändningsplaner.
Den kommunala planläggningssituationen vid sjökabelns ilandtagningsställe och kraftledningsrutterna utreds i MKB-förfarandets bedömningsfas.
5.2.2

Verksamhet i området och i näromgivningen
Flygtrafik
Havsvindparksområdets avstånd till Vasa flygfält är drygt 40 kilometer. På den närmaste kuststräckan finns inte några mindre flygfält. Området har inte någon betydelse ur
flygtrafikens synvinkel.
De närmaste sjöbevakningsstationerna är belägna på Södra Vallgrund i NE (avstånd ca
40 km), Kaskö djuphamn i S (avstånd ca 38 km) och Valsörarna i NW (avstånd ca 60
km). Sjöbevakningsstationerna används som baser för helikoptrar av bevakningsflygdivisionen.
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Fartygs- och båttrafik
Projektområdets södra del korsas av två farleder (3,0 meters djup). Öster om projektområdet på 2 – 5 kilometers avstånd går en 3,0 meters farled som följer kusten. Alla dessa
farleder utnyttjas närmast av mindre fritidsbåtar, större fartyg trafikerar inte dessa relativt grunda farleder.
Yrkesfiskare korsar allmänt projektområdet på väg till och från fångstplatserna. En viktig fiskefarled korsar projektområdet.
Annan trafik
De alternativa kraftledningsrutterna korsar bl.a. Europavägarna 8 och 3 samt ett flertal
andra mindre vägar.
Fiskenäringen
För det Österbottniska yrkesfisket är strömmingen för närvarande den viktigaste fångstarten. Strömmingen fångas i huvudsak med trål. Kaskö fiskehamn är ett stort centrum
för strömmingsfisket i Finland. Det kustnära strömmingsryssjefisket har gått tillbaka
under senare år. Ryssjefisket är fortfarande av stor betydelse i t.ex. Sundom, Harrström
och Korsnäs (http://www.fishpoint.net/).
Strömmingstrålningen har reglerats kraftigt de senaste åren. Fisket har varit förbjudet
vissa dagar i veckan och även längre perioder under sommaren på grund av att Finlands
strömmingskvot i Bottniska viken varit begränsad. År 2007 har man tillgång till en större kvot, och strömmingsfisket kan sannolikt bedrivas hela året utan att fisket behöver
regleras (http://www.fishpoint.net/).
Siken har i långa tider varit viktig för det österbottniska kustfisket. Siken är även landskapsfisk för landskapet Österbotten. Den största delen av sikfisket sker i Kvarken och
södra Bottenviken. Man använder huvudsakligen nät i fisket, men även fällor är viktiga
redskap i det österbottniska sikfisket. Med nät fiskas vanligen på botten. Man erhåller
då vandringssik och havslekande sik i fångsten beroende på område och årstid. Med sikfällor fiskar man under perioden maj-september. Eftersom sikbestånden förstärks med
utsättningar, kan man också vänta sig fångster i framtiden (http://www.fishpoint.net/).
Laxens position inom det österbottniska yrkesfisket har gått kraftigt tillbaka under
1990-talet. Numera finns endast två havsgående laxbåtar, när de ännu i början av 1990talet var ca 15. Fisket med drivnät har förbjudits i Östersjön, och detta fiske upphör efter
år 2007. Fångstresorna kan i Östersjön sträcka sig från Kvarken till Östersjöns huvudbassäng under samma säsong. Lax fångas till havs med drivnät och drivrev och vid kusten med ryssjor och fällor. Ryssjefisket är mera ett kombinationsfiske. Samma företagare fiskar både lax och sik med samma redskap under säsongen från maj till september.
Det kustnära laxfisket har reglerats ända sedan år 1986 med en s.k. tidszonering, som
bestämmer när fisket efter lax får inledas på försommaren. De senaste åren har laxfisket
i Kvarkenregionen fått inledas först kring midsommar. Laxens vandring som inleds vid
islossningen upphör redan första veckorna i juli, varför laxfiskets reglering har slagit
hårt mot yrkesfisket i Österbotten under många år (http://www.fishpoint.net/).
Havsvindparkområdet är ett viktigt nätfiskeområde, medan mer extensivt trål- och ryssjfiske är koncentrerat utanför området. Idag fiskas främst sik och lax med vanliga djup-
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nät. Hela området fungerar dessutom som ett viktigt genomfartsområde för båttrafik. I
Korsnäs baserat trålfiske förekommer inte, men i Bergö och i Kaskö finns strömmingstrålare som periodvis fiskat i projektområdet på senare tid (Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens Fiskarförbund, e-post 11.5.2007).
Molpe är en fiskeby och en stor del av den vuxna befolkningen är binäringsfiskare.
I de inre vattenområdena utgörs fisket främst av rekreations- och husbehovsfiske. De
viktigaste fiskeområdena för yrkesfiskare ligger i de yttre delarna av skärgården och ute
till havs.
Jord- och skogsbruk
Speciellt skogsbruk men även jordbruk idkas allmänt vid kraftledningsrutterna.
Rekreation
Fritidsfiskare torde inte utnyttja området i någon högre grad på grund av det stora avståndet. Fritidsfiske kan dock förekomma. Övrig rekreationsverksamhet förekommer
knappast i projektområdet.
Längsmed främst fastlandskusten finns semesterbebyggelse och de närmaste öarna är
viktiga med tanke på rekreationsanvändningen. Båtfarare även längre ifrån besöker
Strömmingbådans fyr, Molpehällornas naturstation och Gåshällan (Miljöministeriet m.fl.
2004).
Turism
Fisketurismen är en gryende näring i Österbotten (och även Korsnäs). Det finns ett antal
företag som erbjuder olika slag av fiskepaket i området. Hittills har man satsat mera på
denna form av turism i områdena norr om Kvarken (http://www.fishpoint.net/).
I granskningsområdet förekommer anordnad turismverksamhet som baserar sig på
havsutsikten och havet endast i Närpes, där man erbjuder kryssningar och inkvartering
till Gåshällan över 10 kilometer söder om projektområdet (Miljöministeriet m.fl. 2004).
Båtfarleden som följer kusten och är den huvudsakliga farleden för fritidsbåtarna är belägen ca 2 – 5 kilometer öster om projektområdet.
Annat
Varken försvarsmakten eller gränsbevakningen har någon verksamhet i närområdet
(Miljöministeriet m.fl. 2004).
De centrala funktionernas läge i Korsnäs kommun visas i Figur 5-4.

WPD Finland Oy
MKB-program för Korsnäs havsvindpark
Oktober 2007
37(61)

Figur 5-4. De centrala funktionernas läge i Korsnäs kommun (http://www.korsnas.fi)

5.2.3

Bosättning
Korsnäs kommuns invånarantal var 2 220 den 31.12.2006. Enligt kommunens egen statistik finns för närvarande i kommunen verksamma företag enligt följande:
•
•
•
•

Industri och service företag - ca 200 st.
Pälsfarmarnäring - ca 110 st.
Växthusnäring - ca 60 st.
Jordbrukare - ca 100 st.

I kommunen finns sammanlagt cirka 500 personer som verkar som någon typ av företagare. Av den arbetsföra befolkningen på cirka 1 000 personer utgör företagarna cirka 50
%.
Arbetslösheten i Korsnäs var under år 2005 ungefär 3,5 %, vilket kan jämföras med 7,6
% för hela Finland.
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Den närmaste fasta bosättningen från projektområdet sett finns på fastlandskusten. Avståndet till den närmaste bebyggelsen på fastlandet är ca 10 kilometer. Längs fastlandskusten finns ca 50 – 100 byggnader på den kuststräcka som är belägen närmast projektområdet. Största delen av bebyggelsen vid stranden i Korsnäs är semesterbebyggelse,
som dock utnyttjas året runt. Även på Södra Björkö, Halsön och några mindre öar i norr
finns enstaka byggnader på ca 8 – 10 kilometers avstånd. Närmaste tätorter är Korsnäs
och Harrström, dessa tätorter befinner sig ca 12 – 15 kilometer från den planerade havsvindparken.
Bebyggelsen vid kraftledningsrutterna utreds då de exakta rutterna slagits fast.
5.3

Landskapsområden och kulturhistoriska värden

5.3.1

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer
I granskningsområdet identifierar Museiverket och miljöministeriet ett flertal kulturhistoriskt nationellt sett värdefulla miljöer (Ympäristöministeriö & Museovirasto 1993).
Av dessa berörs följande potentiellt av havsvindparken eller kraftnätskopplingen:








Korsnäs kyrka med omgivning
Harrströms fiskehamn och by
Molpe fiskeby
Bergö bybosättning och fiskehamnar
Petalax kyrkas omgivning
Toby stenbro
Pörtom kyrka med omgivning

Regionalt sett värdefulla kulturhistoriska miljöer finns enligt förslaget till landskapsplan
bl.a. i Toby, Solf och Harrström.
Värdefulla maritima objekt och områden med anknytning till sjöfart i forna tider är i
granskningsområdet åtminstone Svettgrund i Korsnäs, Strömmingsbådan i Malax och
Rönnskären i Malax. På dessa finns bl.a. gamla sjömärken såsom båkar.
Världsarvsområdet i Kvarken (Figur 5-7) har stora kulturhistoriska värden.
5.3.2

Landskapsområden och vårdbiotoper
Miljöministeriets betänkande ”Värdefulla landskapsområden, 1992” identifierar nationellt sett värdefulla landskapsområden. I granskningsområdet ingår av dessa:



Övermalax – Åminne
Solf Söderfjärden

Vidare uppräknas i betänkandet regionalt sett värdefulla landskapsområden, av vilka
Harrströmsåns ådal i Korsnäs, Bergö kulturlandskap och Närpesåns ådal ingår i granskningsområdet.
I betänkandet avgränsas även 4 stycken s.k. vårdbiotopsområden som är belägna i
granskningsområdet:




Harrströms strandängar
Yttre Utstenarnas betesmark
Rönngrundens lövängar
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5.3.3

Märigrunds fiskeby och ängar

Vrak och andra fornlämningar
På basen av miljöförvaltningens Hertta-databas och http://hylyt.net finns det inte några
vrak eller andra marina fornlämningar i projektområdet. De närmaste kända vraken
finns vid Strömmingsbådan i norr på ca 2 kilometers avstånd, vid Halsön och Harvungön (Södra Björkö) i öster på ca 5 – 7 kilometers avstånd (Figur 5-5).
Enligt Miljöministeriet m.fl. (2004) finns det ett vrak i den norra delen av projektområdet och 7 vrak norr om området på ett avstånd av ca 2 – 5 kilometer.
Museiverkets marinarkeologiska enhet känner säkert till två vrak norr och öster om Södra Björkö. År 2000 uppgjordes en förteckning över skeppsbrott och vrakiakttagelser i
Bottniska viken. I denna förteckning nämns ett flertal skeppsbrott från olika tidsperioder
i Korsnäs, bl.a. kring Storkallegrund. I museiverkets arkiv finns även en gammal
Korsnäsbos, Alvar Westlins sjökort på vilket ett vrak väster om Södra Björkös norra del
väster om grundområdet Sextant är utmärkt. I dagens läge finns inte heltäckande och
säker information om förekomsten av vrak i och kring projektområdet (Maija Matikka,
Museiverkets marinarkeologiska enhet, e-post 12.6.2007).
Man känner till ett flertal fornlämningar i granskningsområdet (Museiverket & Österbottens förbund 2006). Några av dessa är belägna nära kraftledningsrutterna i Korsnäs,
Pörtom och Sundomissa (Figur 5-5).
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Figur 5-5. Kulturhistoriskt värdefulla områden och objekt i granskningsområdet (Källa:
Miljöförvaltningens Hertta-databas).

5.4

Vattenmiljön

5.4.1

Brackvattenmiljön
Vattenmiljön i norra Bottenhavet har en marin prägel (Rautio & Ilvessalo 1998). Salthalten i området är ca 6 ‰.
I Bottenhavet uppstår inte en tydlig haloklin, ett språngskikt mellan vattenmassor med
olika salthalt, eftersom salthaltigt djupvatten inte kommer åt att strömma norrut över
trösklarna vid Åland och Skärgårdshavet. Syrebrist i bottenområden har inte iakttagits
(Pitkänen 2004).

5.4.2

Vattenkvaliteten
Havsvattenkvaliteten påverkas av åarna, dikena och småbäckarna som flödar ut i havet.
Förutom dessa belastas havsområdet även av vissa industrianläggningar och samhällen.
Utsläppen bidrar med fosfor och kväve som i havet ger upphov till eutrofiering. I jämförelse med skärgårdarna i Skärgårdshavet och Finska viken är Bottenhavets vatten lindrigt drabbat av eutrofiering. Under de senaste 30 åren har dock kvävehalten stigit ute till
havs i Bottenhavet. Även fosforhalten i Bottenhavets djupvatten har stigit (Rautio & Ilvessalo 1998).
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Inga betydande förändringar konstaterades under 1990-talet i Bottenhavets öppna vattenområdens ytskikts näringshalter. Uppmätta klorofyllhalter både i det öppna havsområdet och i kustområdenas intensivstationer indikerar dock att en gradvis eutrofiering
fortsatt på både 1980- och 1990-talen (Pitkänen 2004).
Enligt miljöministeriets klassificeringskarta (2002 - 2003) var vattenkvaliteten i början
av 2000-talet i projektområdet utmärkt.
5.4.3

Bottenförhållanden
Områdets topografi karakteriseras av att det österbottniska slättlandskapet övergår i en
öppen och smal moränskärgård med inslag av klipphällar. Havsbottnen sluttar jämnt
nedåt och har få djupgravar. Söder om Bergö, genast norr om projektområdet, smalnar
Bottenhavet av och övergår i Kvarken som är grund och där inslaget av grynnor och
holmar med morän är stort (Rautio & Ilvessalo 1998).
Djupförhållanden i själva projektområdet varierar småskaligt från 0,5 meter till ca 20
meter.
Geologiska forskningscentralen har undersökt havsbottnen i området med hjälp av tre
ekolodningsmetoder (Hämäläinen & Rantataro 2006). Enligt ett mycket kort sammandrag av resultaten är bergområden täckta av tunn morän typiska i området. Moränens
tjocklek är ca 4 meter i medeltal. Morän- och bergområdena är blockrika. Leravlagringarna som förekommer är tunna (<1 meter), i djupare områden tjockare (>10 meter).
Långsmala lerområden är typiska. Bottnen bär spår av erosion, troligen förorsakad av
vågor, strömningar och/eller is).
En noggrannare beskrivning av bottenförhållandena ges i miljökonsekvensbeskrivningen på basen av GTK:s material och den bottenhabitatinventering som utförs
som en del av MKB:n.

5.4.4

Skadliga ämnen i sedimenten
Inget tyder på att det i bottensedimenten skulle kunna finnas större anrikningar av skadliga ämnen såsom tungmetaller etc. Området är beläget långt från kusten och de närmaste hamnarna, och på den närmaste kuststräckan finns inte några större hamnar som kunde ge upphov till större utsläpp av tributyltenn, tungmetaller eller andra komponenter
från bl.a. anti-fouling målfärger. Området är även beläget långt från utsläppspunkter för
renade avfallsvatten.

5.4.5

Havsvattenståndet, strömning och vågornas storlek
De extrema vattenståndsvärdena som Havsforskningsinstitutet mätt sedan 1920-talet är i
Vasa +144 cm (14.1.1984) och -100 cm (14.1.1929), och i Kaskö +148 cm (14.1.1984)
och -91 cm (31.1.1998)(http://www.fimr.fi/fi/palvelut/aallokko-ja-vedenkorkeus/vedenkorkeusvaihtelu.html)
Längs hela kuststräckan är vattnets huvudströmningsriktning från söder mot norr.
Strömningsriktningen bryts tidvis och på många platser beroende på bottnens topografi,
väderlek och inströmmande åvatten (Rautio & Ilvessalo 1998).
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Vinden är den största faktorn som förorsakar strömningar då havet är öppet. I allmänhet
är strömningen i grunda områden med vindriktningen, medan strömningsriktningen är
den motsatta i djupare områden. På vintern förorsakas strömningar främst av åvattens
strömning och lufttrycksvariationer.
I Bottenhavet har den största mätta signifikanta våghöjden varit 5,5 meter. Den högsta
enstaka vågen var vid det tillfället 10 meter hög (http://www.fimr.fi/fi/palvelut/aallokkoja-vedenkorkeus/aaltoennatyksia.html).
Vågförhållandena i områdets västra del är utmanande med tanke på vindkraftsutbyggnad.
5.4.6

Isförhållandena
Projektområdet är under normala år istäckt liksom resten av Bottenhavet
(http://www.fimr.fi/fi/palvelut/jaapalvelu.html). Istäcket bildas typiskt i januari och försvinner i april (Rautio & Ilvessalo 1998), men stora variationer förekommer mellan
åren. Istäcket varar i normala fall mindre än 3 månader.
Vindar och havsströmmar formar isen speciellt i yttre skärgården och ute till havs. Speciellt sydvästliga vindar kan söndra isen och skjuta ihop den till packisvallar. Packisvallarna består av isflak av olika storlek. Vallarna kan vara mycket höga, varvid de även
sträcker sig djupt under vattenytan.
Packisvallarna formar lätt öars stränder och grunda botten. Isen har konstaterats ha
skrapat havsbottnen på t.o.m. 28 meters djup. I allmänhet sträcker sig isen endast några
meter under vattnet.
Isförhållanden i områdets västra del är utmanande med tanke på vindkraftsutbyggnad.

5.5

Växtlighet, fauna och skyddsobjekt

5.5.1

Vattenväxtlighet
Uppgifter om havsvindparksområdets vattenväxtlighet kunde inte påträffas.
Området torde främst utgöras av hårda bottnar med endast mindre inslag av mjukbottnar. Den yttre skärgårdens hårda bottnars vegetation utgörs av algzoner, såsom trådalgs, blåstångs- och rödalgszonerna.
Åtminstone i de grundaste delarna av området ner till 10 - 15 meters djup kan man anta
att det förekommer ett antal marina alger, såsom blåstång och olika rödalger. Kvarken
utgör den nordliga utbredningsgränsen för ett flertal marina arter, som således förekommer i projektområdet.
Blåstångszonen är ett ytterst viktigt habitat och förökningsområde för ett flertal fiskar
och ryggradslösa djur. En del av det öppna havets fiskarter, t.ex. strömmingen, leker i
blåstångsbältet.
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5.5.2

Bottenfauna
Kvarken utgör en övergångszon från den marina miljön i Bottenhavet till den mera sötvattendominerade miljön i Bottenviken. På de djupare mjukbottnarna förekommer i
Bergö skärgård nära projektområdet ca 6 000 bottendjur/m2 och deras sammanlagda
färskvikt är 200 g/m2. Hårda bottnar som dominerar i projektområdet är art- och individfattigare än mjukbottnarna.
Eutrofieringen och invandringen av främmande arter har påverkat bottenfaunan även i
Bottenhavet och projektområdets omgivning (Westberg & Lax 2003). Bottenfaunasamhällen har dock förändrats mycket lite i Bottenhavets yttre skärgårdsområden jämfört
med andra områden i Östersjön (Pitkänen 2004).

5.5.3

Fiskfauna
Kvarkenområdet är mycket rikt på fiskarter, det finns regelbundet 40 - 50 fiskarter i området. Därtill kommer 10 - 15 arter, som sällan påträffas, och ett tiotal arter som nästan
helt försvunnit. Siken är Österbottens landskapsfisk.
Fiskarter som påträffas eller påträffats i Kvarkenområdet är: nejonöga, stör, sterlett, rysk
stör, sibirisk stör, vandringssik, havssik, peledsik, planktonsik, siklöja, nors, lax, havsöring, regnbåge, kanadaröding, harr, strömming, vassbuk, staksill, sandkrypare, majfisk,
elritsa, löja, ruda, sutare, karp, stäm, färna, id, mört, sarv, asp, braxen, björkna, vimba,
skärkniv, grönling, gädda, ål, näbbgädda, lake, torsk, havsnål, tångsnälla, storspigg,
småspigg, tunnläppad multe, tobiskung, tobis, abborre, gös, gers, spetsstjärtat långebarn,
tejstefisk, tånglake, sandstubb, lerstubb, sjurygg, ringbuk, hornsimpa, oxsimpa, stensimpa, rötsimpa, makrill, flundra och piggvar (källa: Vasa Skärgård I, 1987 s. 211, ref.
http://www.fishpoint.net/). Alla dessa arter förekommer inte i öppna havsområden och
ett flertal är sällsynta gäster.
I projektområdet leker främst strömmingen (Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens Fiskarförbund, e-post 11.5.2007). Andra uppgifter om projektområdets fiskfauna kunde inte påträffas.
Största delen av Finlands kusts strömmingar leker i maj-juni. En liten andel av strömmingen i norra Östersjön leker på hösten. Innan leken bildar strömmingen stora täta
stim. Strömmingen leker nära kusten vanligen på 1 – 5 meters djup
(http://www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/silakka/).

5.5.4

Fågelfauna
Havsvindparksområdets södra delar är belägna i ett för den flyttande fågelfaunan viktigt
område där flyttningen sker via ett relativt snävt område. Årligen flyttar tiotals, om inte
hundratals tusen flyttfåglar via detta område. Norrut närmare Kvarken är flyttfågelkoncentrationen inte lika tydlig. Grundområdena är även viktiga rastområden för flyttfåglarna (Miljöministeriet m.fl. 2004).
Kvarkens internationellt sett värdefulla fågelområde (IBA) är beläget genast norr om
projektområdet. Detta område är troligen ett av de viktigaste områdena i Finland för
fåglar som häckar på öar och skär. Ett flertal flyttfåglar passerar området på våren och
hösten i mycket stora mängder (tiotusentals – hundratusentals individer). Området upp-
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visar de största mängderna rastande fåglar för många arter i vårt land. Finlands IBAområdens betydelse för fågelfaunan karteras år 2007 (http://www.birdlife.fi).
Enligt Miljöministeriet m.fl. (2004) finns det 10 stycken havsörnsrevir längsmed kustlinjen och vid Rönnskären på 7 – 20 kilometers avstånd.
Vid kraftlinjerutterna finns ett nationellt sett värdefullt fågelområde (FINIBA), Sanemossen (Närpes, Malax), som även ingår i Natura 2000 -nätverket.
5.5.5

Skyddsområden och andra värdefulla områden
I närheten av havsvindparksområdet finns två Natura 2000 –områden:


Kvarkens skärgård (FI0800130) som ingår i Natura-nätverket på basen av både fågel- och habitatdirektivet (SPA- och SCI-område). Området är vidsträckt och
skyddsvärdena omfattar ett stort antal biotoper och arter som är listade som skyddsvärda på EU-nivå i direktiven.



Närpes skärgård (FI0800135) som ingår i Natura-nätverket på basen av både fågeloch habitatdirektivet (SPA- och SCI-område). Området är inte lika vidsträckt men
omfattar även det ett tämligen stort antal biotoper och arter som är listade som
skyddsvärda på EU-nivå i direktiven.

Vid de alternativa kraftlinjerutterna finns följande Natura 2000 –områden:


Sanemossen (FI0800021) som ingår i Natura-nätverket på basen av både fågel- och
habitatdirektivet (SPA- och SCI-område). Ingår även i det riksomfattande myrskyddsprogrammet.



Kackurmossen (FI0800018) som ingår i Natura-nätverket på basen av både fågeloch habitatdirektivet (SPA- och SCI-område). Ingår även i det riksomfattande myrskyddsprogrammet.



Degermossen (FI0800019) som ingår i Natura-nätverket på basen av habitatdirektivet (SCI-område). Ingår även i det riksomfattande myrskyddsprogrammet.

I granskningsområdet finns två områden som ingår i miljöministeriets riksomfattande
strandskyddsprogram (Heikkilä & Heikkinen 1992):



Kaldonskär - Södra Björkön
Halsön - Rönnskären - Norrskär

I granskningsområdet finns även ett antal skyddsområden på privat mark, bl.a. på Södra
Björkös västra sida.
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Figur 5-6. Naturskyddsområden och andra värdefulla naturområden i granskningsområdet (Källa: Miljöförvaltningens Hertta-databas).

Kvarken-området har i juli 2006 godkänts till Unescos världsarvslista tack vare sina
geologiska särdrag (Figur 5-7).
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Figur 5-7. Kvarkens världsarvsområdes avgränsning.

5.6

Klimat
Vid vindmätningarna i området åren 2003 – 2004 var den lägsta registrerade temperaturen -25°C (Electrowatt-Ekono Oy 2005). Nedisningsperioder förekom inte ofta, och
de var korta.

5.6.1

Vindförhållanden
I Österbottens förbunds BaltCoast-projekt utfördes vindmätningar på tre ställen nära
projektområdet: Strömmingsbådans fyr, Harvungön (Södra Björkö) och Sälgrund (i
Kaskö). Mätningsresultaten jämfördes med längre perioders medeltal vid Meterologiska
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institutets väderstationer Strömmingsbådan och Kristinestads fyr. På basen av resultaten
är medelvindhastigheten i projektområdet ca 8,5 m/s på 50 meters höjd och 9,5 m/s på
100 meters höjd (vindturbinernas planerade navhöjd)(Electrowatt-Ekono 2005).
Noggrannare vindmätningar kommer att utföras efter MKB-förfarandet då projekteringen fortskrider.
5.6.2

Visibilitet
Meteorologiska institutet har mätt visibiliteten på Valsörarnas väderstation. Korsnäs
havsvindparks avstånd från den bebodda kustlinjen i Korsnäs är ca 10 – 15 kilometer.
Visibilitetens medeltal åren 2000 – 2006 vid Valsörarna var 75 % av tiden över 15 kilometer och 15 % av tiden 5 – 15 kilometer samt 10 % av tiden under 5 kilometer (Saku
2007).

6

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGEN OCH METODER SOM TILLÄMPAS

6.1

Miljökonsekvenser som bedöms
En havsvindpark med sjökablar kan ha konsekvenser främst för:
¾ havsbottnen under byggskedet (fundamenten och kablarna)
¾ naturvärden under bygg- och driftskedet (bl.a. fågel-, botten- och fiskfaunan samt
naturtyperna under vatten)
¾ vattenkvaliteten och vattenekosystem under bygg- och driftskedet
¾ landskapsbilden och kulturarvet
¾ användningen av området och dess omgivning (bosättning, rekreation, trafik, försvarsmakten)
¾ näringsidkandet (fiskerinäring)
¾ ljud- och bullernivån i bygg- och driftskedet
¾ telekommunikationen
¾ säkerheten
¾ luftkvaliteten och klimatet
Den kraftledning eller kabel på land som behövs för att koppla havsvindparken till det
nationella kraftnätet kan ha konsekvenser främst för:
¾ landskapsbilden och kulturarvet
¾ naturvärden under bygg- och driftskedet
¾ användningen av området och dess omgivning (bosättning, jordbruk, skogsbruk, rekreation, m.fl.)
¾ människors trivsel och hälsa
Vid bedömningen av miljökonsekvenserna läggs tyngdpunkten främst på sådana miljökonsekvenser som anses betydelsefulla i sammanhanget. Via informeringstillfällen och
annan växelverkan erhålls information om vad allmänheten och intressentgrupper anser
vara viktigt i detta sammanhang.
Projektets förhållande till de riksomfattande målen för områdesanvändningen som definierats år 2000, och som till viss del kommer att justeras år 2008, kommer att utredas.
Vid konsekvensbedömningen utnyttjas nordisk forskning om vindkraftens konsekvenser
för bland annat fåglar och bottenorganismer som utförts och rapporterats de senaste
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åren. Denna forskning grundar sig på uppföljningsstudier utförda vid existerande havsvindparker.
Miljökonsekvensernas betydelse bedöms bl.a. genom att jämföra miljöns känslighet och
tolerans i förhållande till varje miljöbelastning. Vid bedömandet av miljöns tolerans utnyttjas förutom utförda utredningar bl.a. givna riktvärden, såsom riktvärden för buller i
omgivningen samt forskningsresultat som står till handa.
Direkta och indirekta, positiva och negativa, tillfälliga och permanenta samt kumulativa
konsekvenser bedöms.
6.2

Miljökonsekvensbedömningens avgränsning
I miljökonsekvensbedömningen granskas vindparkområdets funktioner och av dessa beroende, utanför området nående funktioners miljökonsekvenser. Funktioner som når
utanför vindparksområdet är t.ex. byggandet och driften av kabelförbindelsen och kraftledningen, byggskedets trafik samt driftskedets servicetrafik.
Sjökablarnas ilandtagningspunkt och åtgärder som behövs på land vid denna samt kraftledningar och el/-transformatorstationer på land som kopplar havsvindparken till kraftnätet ingår i bedömningen.
Med granskningsområde avses här ett för varje konsekvenstyp definierat område, inom
vilket den ifrågavarande miljökonsekvensen utreds och bedöms. MKB-förfarandets totala granskningsområde har definierats på basen av de konsekvenser som kan potentiellt
förekomma på största avstånd från projektområdet. Dylika konsekvenser är främst sjökablarnas och kraftledningarnas konsekvenser och konsekvenserna för landskapsbilden.
Granskningsområdet presenteras i Figur 6-1.
Med influensområde avses det område, där man på basen av utredningarna bedömer att
miljökonsekvenser kommer att förekomma.
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Figur 6-1. MKB-förfarandets granskningsområde (svart avgränsning).

6.3

Bedömning av konsekvenser under byggskedet
I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas byggskedets miljökonsekvenser som en
egen helhet emedan de skiljer sig från driftskedets konsekvenser vad den tidsmässiga
omfattningen och delvis även andra drag beträffar.

6.3.1

Trafiken
Trafikkonsekvenser under vindparkens och kraftnätsanslutningens byggskede är främst
förknippade med land- och havstransporter av vindkraftverkens komponenter och fundamentmaterial samt transporter av kraftlednings-/kabelmaterial. Därtill beaktas persontrafiken i byggskedet.
Vid bedömningen granskas transportrutter och –mängder i relation till speciellt den
tunga trafikens nuvarande trafikmängder på de rutter som används. Därtill bedöms förekomsten av potentiellt känsliga objekt längsmed transportrutterna, såsom skolor, daghem, åldringshem etc. Granskningsområdet för landtrafikkonsekvenserna under bygg-
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skedet utgörs av vägarna som leder till de närmaste hamnarna och arbetsområdena från
områdets huvudleder.
Vid bedömningen av byggskedets sjötransporters konsekvenser, bl.a. utsläppen från
dessa transporter, uppskattas komponenttransporternas längd på basen av var vindkraftverkskomponenter tillverkas i dagens läge. Då komponenterna kan komma att transporteras även från utlandet används ett lämpligt medeltal för transporternas längd. Därtill
granskas havsområdet mellan de närmaste lämpliga hamnarna och projektområdet.
Byggskedets transporttrafiks utsläpp beräknas med hjälp av de i VTT:s databas (VTT
2002) ingående fordonsspecifika emissionsfaktorerna, transportmängderna och transporternas längd.
6.3.2

Vattenkvaliteten
Byggandet av fundament för vindkraftverken kräver muddring och/eller utjämning av
bottnen, vilket resulterar i frigörelse av sedimentpartiklar och uppgrumling av vattnet.
Kabelnedläggningen förorsakar tillfällig vattengrumling i kabelns omedelbara närhet.
Byggandets konsekvenser beror bland annat på typ av fundament, bottnens egenskaper,
använd byggteknik, hur länge byggandet räcker, samt under vilken årstid byggandet utförs. På sandiga och hårda bottnar är uppgrumlingen i allmänhet liten.
Projektområdets strömningsförhållanden utreds på basen av existerande information, såsom strömningsmodelleringar som utförts i Bottniska viken, bottnens topografi, havsvattenståndets variationer och vindförhållandena. Möjligheterna att utnyttja existerande
modeller vid kalkyl av strömningsfält utreds. Områdets vattenkvalitet utreds på basen av
befintliga vattenkvalitetsanalyser, närområdens vattenkvalitet och allmän information
om Bottniska viken.
Uppgrumlingens omfattning och varaktighet bedöms på basen av erfarenheter från uppföljningen av ett flertal muddrings- och byggprojekt i Bottniska viken. Till uppgrumlingen anknyter även ett flertal andra vattenkvalitetskonsekvenser beroende på bottenmassornas egenskaper och dess slamningsgrad. Syreförbrukande ämnen, näringsämnen
och eventuellt skadliga ämnen såsom vissa metaller kan frigöras vid byggandet. Vattenkvalitetskonsekvenserna bedöms även med beaktande av detta. Vattenkvalitetskonsekvensernas biologiska följdverkningar bedöms med hjälp av gränsvärden
för organismer.

6.3.3

Växtlighet, fauna och skyddsobjekt
Vid konsekvensbedömningen granskas förekomsten av områden som är viktiga för
växtligheten, faunan och biodiversiteten i allmänhet i projektområdet. Byggandets direkta eller indirekta konsekvenser för dessa bedöms.
Bottenarealen av vindkraftverkens fundament jämförs med hela vindparkområdets bottenareal och motsvarande bottentyper och till dessa knutna biotoper i näromgivningen
på samma djup. Speciell vikt läggs vid bedömningen av konsekvenser för grundområden med ett vattendjup på mindre än 5 meter emedan dessa områden är speciellt viktiga
för biodiversiteten och bl.a. fiskar. Förekomsten av dylika grunda områden inom projektområdet beskrivs.
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Konsekvenserna för vattenkvaliteten och därigenom vattenväxtligeten och –faunan bedöms på sätt som refererats i 6.3.2. Som stöd för detta utförs en bottenhabitatsinventering av Forststyrelsen hösten 2007. Vid inventeringen utnyttjas videoinspelning av systematiskt valda områden. Projektområdet delas in i kvadratkilometerrutor enligt enhetskoordinatsystemet, och i varje rutas nordvästra hörna inventeras ett 100 x 100 meters
område genom en 60 sekunders videoinspelning. Områden djupare än 15 meter inventeras inte då vegetationen upphör på djup kring 14 meter i området. Videoinspelningarna
analyseras senare och bottensubstratet samt vegetationen antecknas. Metoden är kompatibel med metoden i Forststyrelsens VELMU-inventeringsprojekt även om sampeltätheten är mindre. Hela projektområdet undersöks på detta sätt för att ge en uppfattning om
variationen inom området.
Konsekvenserna för fiskar bedöms indirekt med hjälp av resultaten från bedömningen
av vattenkvalitetskonsekvenser, samt med hjälp av monitoringresultat från tidigare förverkligade projekt. Som källmaterial används uppgifter om fiskarnas lekområden, födosökningsområden och fiskeområden. Som stöd för denna bedömning utförs en fältinventering av fiskarnas, speciellt strömmingens lekområden i projektområdet år 2008.
Konsekvenserna för växtligheten, faunan och skyddsobjekten bedöms på basen av existerande information samt fältbesök i området. Vidare inventeras den flyttande fågelfaunan hösten 2007 och våren 2008, samt den fågelfauna som under häckningstid rör sig
i området försommaren 2008. I inventeringen beaktas speciellt de flyttande fåglarnas
eventuella förekomst i havsvindparksområdet samt den födosökande och rastande fågelfaunan i området. Den flyttande och i området i övrigt förekommande fågelfaunan iakttas samtidigt, hösten 2007 i ca en månads tid under september-oktober, från Södra
Björkö och från Strömmingsbådan av sammanlagt fyra iakttagare från Merenkurkun
Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Samma förenings samlade iakttagelsematerial står även
projektets till förfogande. Avsikten är att utreda hur mycket fåglarna flyger igenom
havsvindparksområdet vid flyttningen och häckningen, speciellt hur mycket de rör sig
tvärs igenom i annan riktning än den huvudsakliga flyttningsriktningen. Vidare utreds
vilka arter som förekommer i området. Vid analysen av resultaten utnyttjas även fiskinventeringens resultat för att kartlägga fåglarnas eventuella födosökningsområden. Vid
slutbedömningen av konsekvenserna för fågelfaunan utnyttjas erfarenheter från vindparker i havsmiljö i Sverige och Danmark.
Vid bedömningen beaktas bland annat hur byggskedet och dess olika faser tidsmässigt
förekommer i förhållande till fåglarnas flyttning och häckning samt fiskarnas lektid.
De alternativa kraftnätsanslutningsrutternas naturvärden karteras med hjälp av existerande information kompletterad med inventering utförd av biolog eller naturinventerare.
Vid kraftledningsrutterna utförs vårvintern-våren 2008 en inventering av den i habitatdirektivets bilaga IV listade, och därmed strikt skyddade flygekorren i en 100 – 150 meter
bred zon på båda sidor om linjedragningen. Kraftledningsrutternas växtlighet och t.ex.
den i habitatdirektivets bilaga IV listade åkergrodans eventuella förekomster inventeras
också år 2008. Konsekvenserna för dessa naturvärden bedöms, och justeringar av rutterna eller de planerade tekniska lösningarna utförs vid behov på basen av detta.
Natura-bedömning
En bedömning av behovet av en så kallad Natura-bedömning utförs. Vid denna bedöms
sannolikheten för att havsvindparksprojektet inklusive kraftnätkopplingsförbindelsen
ensamt eller tillsammans med andra projekt kan ha betydande negativa konsekvenser
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för de naturtyper och arter som ligger som grund för inkluderingen av området i Naturanätverket. På basen av resultaten av denna bedömning fattas beslut om en egentlig Natura-bedömning enligt naturskyddslagens 65 § skall utföras i MKB:n.
6.3.4

Kulturhistoriska värden
Vindparkens och kabelrutternas läge i förhållande till vrak och andra kulturhistoriskt
värdefulla objekt och områden utreds noggrannare i samarbete med Museiverkets havsarkeologiska enhet. Existerande ekolodingsmaterial utnyttjas i mån av möjlighet för
identifiering av eventuella vrak i området. Vid behov utförs side-scan sonarkartering av
projektområdet i samarbete med Museiverkets havsarkeologiska enhet enligt denna enhets instruktioner.
Förekomsten av fornlämningar vid kraftledningsrutterna utreds med hjälp av existerande information.

6.3.5

Näringsidkande samt annan användning av området
Konsekvenser för fiskenäringen bedöms bl.a. genom granskning av hur fångstplatserna
är belägna i förhållande till vindparken, hur eventuella tillfälliga restriktioner i rörelsefriheten inverkar på fisket, hur ljuden från byggandet påverkar fiskarnas beteende på basen av befintlig information, samt hur vattengrumlingen påverkar lekområden och fiskstammarna.
Yrkesfiskarorganisationer och fiskeområden kontaktas och ett skilt möte anordnas med
dessa för att kartlägga fiskerinäringssituationen och för att diskutera projektets inverkan
på fiskerinäringen.
Inverkan av byggandet av vindparken på områdets sysselsättningssituation bedöms
även.

6.3.6

Människors levnadsförhållanden och trivsel
Byggskedets konsekvenser för människors trivsel, levnadsförhållanden och hälsa genom
bl.a. ljudets och eventuella rörelsefrihetsrestriktioners inverkan bedöms. Även inverkan
på sysselsättningen beaktas. Vid bedömningen utnyttjas erfarenheter från existerande
vindparker och erfarenheter från projektering av andra vindkraftsprojekt.
Konsekvenserna för ljud- och bullernivån i omgivningen och det allmänna ljudlandskapet förorsakas främst av det ljud som uppstår vid transport och installation av vindkraftverken och dessas komponenter, av skyddandet av fundamenten och av nedläggningen
av kablarna. De verktyg och apparater som används, förberedandet av havsbottnen,
eventuellt hejande vid användning av pålfundament, samt eventuella sprängningsarbeten ger upphov till buller. Bullernivån är beroende av bl.a. fundamenttyp som väljs.
Förekomsten av buller under byggskedets olika faser samt detta bullers karaktär, spridning, tidpunkt samt konsekvensers varaktighet och betydelse i närheten av eventuella
känsliga objekt bedöms och beskrivs på basen av erfarenheter från existerande vindparker och kraftledningar.
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6.4

Bedömning av konsekvenser under driftskedet

6.4.1

Landskapsbild och kulturhistoriska värden
Havsvindparksområdets och dess omgivnings landskapsmässiga särdrag samt kulturlandskapets värden utreds och beskrivs. Landskapets särdrag beskrivs bl.a. på basen av
landskapsstrukturen, landskapstyperna, landskapsbilden och landskapets skala med tanke på vindkraftsbyggande. Nationellt, regionalt och lokalt sett värdefulla landskapsområden och kulturhistoriska miljöer beaktas. Indirekta konsekvenser genom kulturlandskapets förändring bedöms. Kartor uppgörs över bl.a. landskapsområdets gränser, siktlinjer och landmärken. På kartorna beskrivs med hjälp av zoner vindparkens avstånd
från värdefulla områden samt från bosättning och fritidsbebyggelse. I zonindelningen
och andra analyser tillämpas miljöministeriets Tuulivoimalat ja maisema –publikation
(Weckman 2006). Metoderna har testats och vidareutvecklats i Egentliga Finlands vindkraftsutredning (Pöyry Environment Oy 2006). Bedömningen baserar sig på kartstudier,
fältbesök och existerande information om vindkraftens landskapskonsekvenser. Vid bedömningen utnyttjas information om visibilitetsförhållandena i regionen på basen av
Meteorologiska institutets mätningar på Valsörarna, som är den närmaste mätningspunkten.
Havsvindparkens konsekvenser för landskapsbilden åskådliggörs med hjälp av tre fotomontage som uppgörs med hjälp av fotografier som tagits från vad invånare beträffar
mer eller mindre centrala eller typiska punkter i omgivningen. Resultaten presenteras
som före-efter bildpar. Därtill är målsättningen att åskådliggöra havsvindparkens konsekvenser för landskapsbilden med hjälp av datormontage av vindkraftverken med
snurrande rotorer på fotografier. Dessa datormontage kommer att finnas till påseende på
WPD Finland Oy:s webbsidor.
Ett gott utgångsläge för bedömningen av de visuella konsekvenserna ger utredningen
om för vindkraftsproduktion lämpliga områden i Kvarken-Bottenvikens kust- och havsområden (Miljöministeriet m.fl. 2004). Denna utredning behandlade även landskapsmässiga konsekvenser.
Vid bedömningen av kraftledningens konsekvenser beaktas speciellt värdefulla landskapsområden, kulturhistoriska miljöer, områden där linjedragningen är belägen nära
bosättning, vidsträckta öppna åkerområden samt områden där den kraftledning som behövs inte följer en existerande kraftledning. Konsekvenser för närlandskapet och fjärrlandskapet beaktas. Som en del av bedömningsarbetet undersöks landskapsbildens tolerans för byggande med hjälp av en generell landskapsanalys, i vilken beaktas öppna och
slutna landskapsutrymmen, landskapets knutpunkter, störande element, den bebyggda
miljön och existerande kraftledningar.
Vid bedömningen av konsekvenserna för landskapet och kulturhistoriskt värdefulla miljöer bedöms omfattningen av förändringen i områdets karaktär, på vilka ställen kraftledningen är belägen i känsliga områden med tanke på landskapsbilden, och hur mycket
det finns känsliga objekt såsom bosättning, rekreationsområden etc. i närheten av kraftledningsrutten.

6.4.2

Näringsidkande samt annan användning av området
Projektområdets och dess omgivnings nuvarande användning samt planer på framtida
användning utreds och beskrivs bl.a. med hjälp av planläggningsmaterial, fältbesök och
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information som erhålls av granskningsområdets kommuner och bl.a. områdets yrkesfiskare.
Vid konsekvensbedömningen granskas av vindparken förorsakade buller-, landskaps-,
vattenkvalitets- och säkerhetskonsekvenserna för den i granskningsområdet förekommande sjöfarten, flygtrafiken, räddningsverksamheten, försvarsmakten, båtfarandet, fiskandet, turismen och rekreationsverksamheten.
För kraftledningens del granskas konsekvenser för bl.a. jord- och skogsbruk som förorsakas av röjning av ledningsgatan samt av kraftledningsstolparna som byggs på åkrar
och betesmarker. Eventuella konflikter med existerande och planerad markanvändning
identifieras och beskrivs.
Som bas för bedömningen utreds de olika funktionernas noggrannare förläggning i förhållande till projektområdet bl.a. med hjälp av uppföljningsgruppsarbetet, invånarenkäten och fältbesök.
Vid bedömningen av vindkraftverkens eventuella inverkan på sjöfarten beaktas farleders, och sjömärkens läge i förhållande till vindkraftverken. Vid bedömningen beaktas
även eventuella konsekvenser för radar-, navigations- och kommunikationsutrustning.
Även eventuella begränsningar för områdesanvändningen som projektet kan innebära
utreds och beaktas vid bedömningen.
Därtill bedöms driftfasens inverkan på traktens sysselsättningssituation.
Fiskerinäringen
Vid bedömningen utreds yrkesfiskarnas (på heltid och deltid) antal, fångstmängder,
fångstområden samt fiskens lekområdens förekomst i och nära projektområdet.
Fältinventeringen av fiskars, speciellt strömmingens lekområden i projektområdet stöder denna bedömning.
Konsekvenserna bedöms bl.a. på basen av vindkraftverkens och kablarnas förläggning i
förhållande till lek- och fångstområden. De eventuella restriktioner som vindparken
medför samt dessa restriktioners betydelse utreds och beskrivs.
Se även punkt 6.3.5.
6.4.3

Människors levnadsförhållanden och trivsel
Projektets konsekvenser för människors trivsel, levnadsförhållanden och hälsa genom
bl.a. ljudets och skuggningens inverkan, landskapsförändringarna, eventuella störningar
i TV- och radiosignaler samt kraftledningarnas el- och magnetfält bedöms. Även eventuell inverkan på sysselsättningen och på fastigheternas värde beaktas. Vid bedömningen utnyttjas erfarenheter från existerande vindparker och kraftledningar och erfarenheter
från projektering av andra vindkraftsprojekt.
Bullerolägenheter bedöms genom jämförelse med riktvärdena i Finland på basen av erfarenheter från existerande vindparker och ljudmodellering som utförts i andra vindkraftsprojekt. Ljud- och skuggningsmodellering bedöms inte vara nödvändig då avståndet till de närmaste bosättningarna är flera kilometer och då bakgrundsljudet vid havet
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snabbt täcker vindparkens ljud. Även kraftledningens bullerkonsekvenser via t.ex. den
s.k. koronaeffekten bedöms på basen av erfarenheter från existerande kraftledningar.
Konsekvenserna för människor i området beskrivs i mån av möjlighet ur olika människogruppers och intressenters synvinklar. För att möjliggöra detta utförs en invånarenkät som skickas till 300 slumpmässigt valda invånare i Korsnäs som utgör området
närmast vindparksområdet. Avsikten med invånarenkäten är bl.a. att kartlägga befolkningens inställning till vindkraft i allmänhet och till WPD Finland Oy:s projekt, och att
kartlägga vilka farhågor befolkningen har gällande dessa. Vidare strävar man till att erhålla information gällande områden och platser som den lokala befolkningen anser vara
värdefulla. Enkätens resultat analyseras och presenteras med hjälp av kartor och grafer.
Det gensvar som erhålls från speciellt uppföljningsgruppen och diskussionstillfällena
samt från övrig växelverkan betjänar denna bedömning.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människors hälsa och trivsel utnyttjas Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes anvisning "Bedömning av konsekvenser för människor" (Kauppinen & Tähtinen 2003). Även social- och
hälsovårdsministeriets anvisningar angående tillämpning av MKB-lagen vid bedömning
av hälsokonsekvenser och sociala konsekvenser (Social- och hälsoministeriet 1999),
samt Reinikainens och Karjalainens arbetspapper ”Sosiaalisten vaikutusten arviointi voimajohtohankkeissa” (2005) utnyttjas.
6.4.4

Allmän säkerhet
Vid bedömningen av säkerhetskonsekvenser i driftskedet granskas t.ex. konsekvenserna
av att rotorblad går sönder och att is lossnar från vindkraftverken. Farozonens storlek
och eventuella konflikter med områdesanvändningen bedöms och beskrivs.
Även havsvindparkens inverkan på eventuella räddningsaktioner i och nära projektområdet bedöms.

6.4.5

Växtlighet, fauna och skyddsobjekt
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs havsvindparksområdets och kraftledningsrutternas växtlighet, fauna, bottenhabitat, samt skyddsområden.
Vid bedömningen utreds havsvindparkens och kabelförbindelsernas drifttida konsekvenser för områdets fåglar, sälar och andra vattenorganismer. Speciellt granskas den
flyttande och i området födosökande fågelfaunans kollisionsrisk och vindkraftverkens
driftljuds inverkan på förekomsten av fiskar och andra organismer.
Vindkraftverkens inverkan lokalt på bl.a. strömningsförhållanden och sedimentering
och därigenom inverkan på bottenhabitaten och –organismerna bedöms som sakkunnigbedömning av en limnolog eller hydrobiolog med hjälp av dimensioneringsuppgifter för
fundamenten och av dessa förorsakade förändringar i strömningstvärsnitten.
Vindkraftverkens ljuds inverkan på fiskar och andra djur bedöms på basen av existerande forskningsresultat, liksom även fundamentens betydelse som artificiella rev samt
kablarnas magnetfälts inverkan på organismerna.
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Speciell vikt läggs vid bedömningen av konsekvenser för grundområden med ett vattendjup på mindre än 5 meter emedan dessa områden är viktiga för biodiversiteten och bl.a.
fiskar. Förekomsten av dylika grunda områden inom projektområdet beskrivs.
Den fågelkartering som utförs som en del av MKB-förfarandet beskrivs i punkt 6.3.3.
Förekomsten av havsörn i regionen utreds på basen av existerande information och fågelinventeringen. En inventering av bottenhabitaten utförs av Forststyrelsen hösten
2007 och fiskarnas lekområden inventeras år 2008. Även direktivarter och andra naturvärden inventeras år 2008 (se punkt 6.3.3).
Vid bedömningen beaktas speciellt skyddsvärda arter, hotade arter, sällsynta arter, EU:s
fågel- och habitatdirektivs arter samt arter som är speciellt känsliga för vindkraftsutbyggnad.
Nyligen publicerade uppföljningsresultat om konsekvenser för fågelfaunan, sälar och
andra vattenorganismer från existerande havsvindparker utnyttjas vid bedömningen.
Natura-bedömning
Se punkt 6.3.3.
6.4.6

Klimat och luftkvalitet
Vindkraften ger inte upphov till några nämnvärda utsläpp i luften. Däremot har projektet positiva konsekvenser för luftkvaliteten då de utsläpp som den elproduktion projektet
ersätter ger upphov till inte uppstår. Dessa utsläppsmängder beräknas utgående från antagandet att projektet ersätter elproduktion med kolkondenskraft någonstans i Norden.
Som utsläppskoefficienter i kalkylerna används Finlands kolkondenskrafts genomsnittliga koefficienter för svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM).
Vid behov kan även den Nordiska elproduktionens genomsnittliga utsläppskoefficienter
användas.
Även projektets inverkan på koldioxidutsläppen bedöms på samma sätt. Koldioxiden
(CO2) är en s.k. växthusgas som har betydelse med tanke på den globala uppvärmningen.
Därtill behövs vid elproduktion i kol- eller andra kraftverk bränsle- och asktransporter,
vilka även de ger upphov till utsläpp. Den mängd dylika utsläpp som inte uppstår om
projektet förverkligas beräknas med hjälp av de i VTT:s databas (VTT 2002) ingående
fordonsspecifika emissionsfaktorerna, transportmängderna och antagna transporternas
längd.

6.5

Bedömning av konsekvenserna av avvecklingen av havsvindparken och kraftledningen
Vindkraftsverkets livslängd är cirka 20 till 25 år, men kan vid behov förlängas upp till
50 år genom att apparatur förnyas efter behov. Efter användningen kan vindkraftverkens
fundament samt kablar vid behov tas bort. Erfarenhet av detta finns dock inte ännu i
världen. Konsekvenserna av avvecklingen av havsvindparken beskrivs i den mån som
det är möjligt, med beaktande av den ringa erfarenheten av denna process. Vid bedömningen tas bl.a. ställning till naturmiljöns återhämtningsförmåga.
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Även konsekvenserna av avveckling av kraftledningen bedöms.
6.6

Jämförelse av de olika alternativen
De olika havsvindpark- och kraftledningsalternativens konsekvenser jämförs med hjälp
av en kvalitativ jämförelsetabell. Tabellen innehåller en åskådlig och enhetlig uppräkning av alla centrala miljökonsekvenser för de olika alternativen, såväl positiva och negativa som neutrala, med tyngdpunkt på de centrala miljökonsekvenserna. Samtidigt
bedöms de olika alternativens miljömässiga genomförbarhet utifrån resultaten från miljökonsekvensbedömningen.

7

TILLSTÅND, PLANER OCH BESLUT SOM GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET FÖRUTSÄTTER

7.1

Havsvindparken och sjökablarna

7.1.1

Planläggning
Miljöministeriet anser att vindkraftsprojekt speciellt i känsliga områden skall förverkligas via planläggning. Enligt miljöministeriets instruktioner behövs förutom landskapsplan i allmänhet inte någon mera detaljerad plan för vindkraftsområden (Antti Irjala/muntl. 5/2007, Miljöministeriet 2005).
Korsnäsområdet är i förslaget till landskapsplan ett område reserverat för vindkraftsproduktion.

7.1.2

Tillstånd enligt vattenlagen
Havsvindparken behöver tillstånd för byggande i vattendrag enligt vattenlagen. Behovet
av tillstånd enligt vattenlagen beror på vilka konsekvenser havsvindparken bedöms ha
under byggskedet samt under drifttiden. Enligt lagen behövs tillstånd enligt vattenlagen
ifall vindparken är belägen på en farled eller ifall projektet orsakar skada för bl.a. fiske,
rekreationsaktiviteter eller miljövärden. Oberoende av vindparkens andra konsekvenser
är det klart att tillstånd enligt vattenlagen måste anskaffas ifall projektet omfattar läggandet av sjökablar under farleder, vilket är fallet i detta projekt.
Förutsättningar för beviljandet av tillstånd enligt vattenlagen för vindparken regleras i
vattenlagens andra kapitel. I praktiken grundar sig prövningen av tillståndet på en intressejämförelse i enlighet med VL 2:6.2 §. För att tillståndet skall beviljas krävs att nyttan av bygget klart väger mera än alla negativa konsekvenser tillsammans. I intressejämförelsen tas som positiva konsekvenser i beaktande såväl havsvindparkens finansiella nytta som ökandet av utsläppsfri elektricitetsproduktion. Bland de negativa konsekvenserna tas i beaktande bland annat skada för fisket, naturen samt andra skador för
lokalbefolkningen. Vid beviljandet av tillstånd enligt vattenlagen tas även i beaktande
ikraftvarande områdesanvändningsplaner samt planläggning som pågår.
I samband med beviljandet av tillstånd enligt vattenlagen fastställs ersättningar som
måste betalas på basen av negativa konsekvenser i samband med byggandet samt driften
av havsvindparken (VL kapitel 11). I samband med tillståndet kan användningsrätt av
andras egendom beviljas för den som erhåller tillståndet (VL 2:7 §). Även inlösningsrätt
kan beviljas, om byggandet är nödvändigt för allmän nytta (VL 2:8 §).
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För att tillstånd enligt vattenlagen skall kunna beviljas bör miljökonsekvensbedömningen vara slutförd.
7.1.3

Bygglov
Bygglov enligt Markanvändnings- och bygglagen (132/99) bör sökas för alla nybyggen.
Lovet söks av kommunen, som vid beviljandet granskar att planen är i samförstånd med
fastställd plan samt byggnadsbestämmelser. Byggnadslov bör vara beviljat före byggandet kan påbörjas. För att byggnadslovet skall kunna beviljas bör miljökonsekvensbedömningen vara slutförd.

7.1.4

Andra tillstånd
För att trygga flygsäkerheten måste enligt 159 § i luftfartslagen (1242/2005), som trädde
i kraft i början av 2006, flyghindertillstånd av luftfartsförvaltningen erhållas för uppförande av anordningar, byggnader, konstruktioner och märken dessa är högre än 30
meter över markytan. Luftfartsverket Finavias (leverantören av flygtrafikledningstjänster) utlåtande om hindret måste fogas till ansökan.

7.2

Kraftledningen på land

7.2.1

Tillstånd enligt elmarknadslagen
Tillstånd enligt elmarknadslagen för byggande av kraftledningen på minst 110 kV ansöks hos Energimarknadsverket, som överväger behovet av kraftledningen. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas till ansökningen. Tillståndet innebär inte att kraftledningen
kan byggas, utan i tillståndet konstateras att behov av överföring av elektricitet föreligger.

7.2.2

Tillstånd för fältundersökningar
Fältundersökningarna av ledningsrutterna kräver länsstyrelsens tillstånd enligt inlösningslagen.

7.2.3

Tillstånd för inlösning av mark
Inlösning av mark för byggandet av kraftledningen förutsätter tillstånd av statsrådet.
Tillståndsansökan behandlas av Handels- och industriministeriet. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas till ansökningen.

7.2.4

Undantagslov på basen av naturvårdslagens § 66
En myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra ett projekt eller godkänna eller
fastställa en plan, om Natura-bedömnings- och utlåtandeförfarandet visar att projektet
eller planen betydligt försämrar de naturvärden för vilkas skydd området införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000. Tillståndet får dock beviljas eller planen
godkännas eller fastställas, om statsrådets allmänna sammanträde beslutar att projektet
eller planen skall genomföras av ett skäl som är tvingande på grund av ett ytterst viktigt
allmänt intresse och det inte finns någon alternativ lösning.
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Om det i området finns en sådan prioriterad naturtyp som avses i bilaga I till habitatdirektivet eller en sådan prioriterad art som avses i bilaga II till direktivet, är en ytterligare
förutsättning att det finns skäl till beslutet på grund av mycket viktiga gynnsamma
verkningar på människans hälsa, på den allmänna säkerheten eller på miljön någon annanstans eller att det finns något annat tvingande skäl som är betingat av ett ytterst viktigt allmänt intresse och som kräver att tillståndet beviljas eller planen godkänns eller
fastställs. I det sistnämnda fallet skall kommissionens utlåtande inhämtas.
8

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OCH LINDRA NEGATIVA KONSEKVENSER
Genom hela bedömningsprocessen utreds möjligheterna att förebygga eller minska projektets negativa konsekvenser, både genom god planering/projektering samt genom god
praxis vid förverkligandet av projektet. En utredning om åtgärder för förebyggande och
lindring av de negativa konsekvenserna, samt dessa åtgärders effektivitet presenteras i
miljökonsekvensbeskrivningen.

9

OSÄKERHETSFAKTORER
Tillgängliga miljöbeskrivningar samt bedömning av konsekvenser är alltid förknippade
med en viss grad av generalisering samt antaganden. I detta skede är även den tekniska
informationen som berör vindparken och kraftledningen ännu preliminär. Avsaknad av
exakt information kan förorsaka osäkerhet och inexakthet i bedömningsarbetet.
Vid bedömningen identifieras möjliga osäkerhetsfaktorer så utförligt som möjligt. Dessa
osäkerhetsfaktorers betydelse för konsekvensbedömningens tillförlitlighet bedöms. Detta beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen.

10

UPPFÖLJNING AV PROJEKTETS MILJÖKONSEKVENSER
I samband med konsekvensbedömningen utarbetas ett förslag till innehåll i miljökonsekvensernas uppföljningsprogram.
Uppföljningsprogrammets mål är att:
•
•
•
•
•

producera information om projektets konsekvenser
utreda vilka förändringar som är konsekvenser av projektets genomförande
utreda hur bra konsekvensbedömningens resultat stämmer med verkligheten
utreda hur väl förebyggandet och lindringen av de negativa konsekvenserna har
lyckats
ta nödvändiga åtgärder ifall oförutspådda, betydande skador förekommer.

Enligt en preliminär uppfattning bör uppföljningen av Korsnäs vindkraftsprojekts konsekvenser vara långsiktig, och den bör omfatta både den submarina miljön och miljön
ovanom vattenytan.
11
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