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MKB-KUNGÖRELSE
Svevind Ab Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, ändring
267/1999) i projektet Sandbacka vindkraftspark i kommunerna Nykarleby och Vörå. I bedömningsbeskrivningen framförs uppgifter om projektet och projektalternativen samt en enhetlig bedömning om alternativens miljökonsekvenser.
Svevind Ab Oy planerar en vindkraftspark i ett skogsområde på gränsen mellan Nykarleby stad
och Vörå kommun. Den planerade vindkraftsparken ligger ca 15 kilometer från Nykarleby centrum
söderut och några kilometer från Oravais centrum mot nordost. Avståndet från projektområdet västerut till kusten är som kortast några kilometer. Projektområdet är ca 680 hektar. Beviljande av
bygglov för Sandbacka vindkraftspark förutsätter utarbetning av en delgeneralplan enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) för projektområdet. Delgeneralplansprocessen i Nykarleby
och Vörå genomförs parallellt med MKB-förfarandet.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
I MKB-förfarandet har tre alternativ för genomföring av projektet granskats, vilka avviker från varandra med avsikt på antal kraftverk, kraftverkens placering och storlek. Alternativen har jämförts
sinsemellan med avsikt på deras miljökonsekvenser. Alternativens konsekvenser har också jämförts med ett s.k. nollalternativ, som innebär att projektet inte genomförs.
Alternativ 1: 15 vindkraftverk i delområdet i Nykarleby
I alternativ 1 består vindkraftsparken av 15 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 45 MW.
Kraftverkets totala höjd är 210 meter. Projektområdet är ca 530 ha och ligger i delområdet i Nykarleby.
Alternativ 2: 4 vindkraftverk i delområdet i Vörå
I alternativ 2 består vindkraftsparken av 4 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 12 MW.
Kraftverkets totala höjd är 210 meter. Projektområdet är ca 150 ha och ligger i delområdet i Vörå.
Alternativ 3: 19 vindkraftverk i delområdena i Nykarleby och Vörå
I alternativ 3 består vindkraftsparken av 19 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 57 MW.
Kraftverkets totala höjd är 210 meter. Projektområdet är ca 680 ha och ligger i både delområdet i
Vörå och delområdet i Nykarleby.
Alternativ 0: Projektet genomförs inte
I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande mängd el produceras på
annat sätt.
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen i projektet samt det finskspråkiga sammandraget
är framlagda till påseende 15.7–12.9.2014 på de officiella anslagstavlorna i Nykarleby (Topeliusesplanaden 7) och Vörå kommun (Vöråvägen 18). Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen
läggs också fram för allmänheten under kungörelsetiden i Stadsbiblioteket i Nykarleby (Topeliusesplanaden 7), huvudbiblioteket i Vörå kommun (Härmävägen 8) och i biblioteket i Oravais (ÖurETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
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vägen 31). Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen publiceras dessutom på Närings-, trafikoch miljöcentralen i Södra Österbottens webbsida www.miljo.fi/sandbackavindkraftMKB.
MER INFORMATION
Om projektet och bedömningsbeskrivningen:
Den projektansvarige: Svevind Ab Oy, Christer Nilsson, tfn +46 70 338 3362,
0910-581 133@telia.com
Den projektansvariges MKB-konsult: FCG Planering och Design, Hans Vadbäck,
tfn 050 5879856, hans.vadback@fcg.fi
MKB-förfarandet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Esa Ojutkangas,
tfn 0295 028 004, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKT
Alla intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden
skickas senast 12.9.2014 till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 77, 65101
Karleby eller elektroniskt på adressen: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
Vänligen bifoga kontaktuppgifterna till ställningstagandet så att kontaktmyndigheten kan skicka ut
sitt utlåtande.
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen läggs fram till påseende senast inom två månader efter att tiden för att ge utlåtande och
framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt på samma platser som bedömningsbeskrivningen.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Ett för alla öppet evenemang för allmänheten hålls 3.9.2014 i UF Svanens utrymmen (UF Svanen/Musikhuset Svanen, Monåvägen 497, 66980 Monå). Evenemanget ordnas enligt principen om
”öppet hus” och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Vid mötet ges möjlighet
att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKB-material. Dessutom ges möjlighet att diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Kaffeservering.
Karleby 11.7.2014
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