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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

1.1 Identifikationsuppgifter 

 

Delgeneralplanen för Långmossa vindkraftspark i Malax kommun har uppgjorts av Ramboll Fin-

land Oy. I projektet har Lantmäteriingenjör YHS Jonas Lindholm har fungerat som planläggare 

och Lantmäteriingenjör YHS Jonas Aspholm har fungerat som ansvarig planerare. Arkitekt SAFA 

Jouni Laitinen har fungerat som kvalitetsgranskare. 

 

PLANLÄGGARE:  

 

Malax kommun 

Malmgatan 5 

66101 MALAX  

T +358 6 347 7111 

www.malax.fi 

 

Kontaktperson: 

Mätningstekniker: 

Berndt Simons 

T +358 6 347 7330 

E-post: bernt.simons@malax.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTÖR: 

 

Långmossa Wind Park Ab 

Långmossavägen 540 

66140 ÖVERMALAX 

 

Kontaktperson: 

Verkställande direktör: 

Ingmar Sjöblad 

T +358 44 582 5855 

E-post: ingmar.sjoblad@strandservice.fi 

 

 

 

 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 

 

Ramboll Finland Oy 

Hovrättsesplanaden 19 E,  

65100 VASA  

T 020 755 7600 

www.ramboll.fi 

 

Kontaktperson: 

Planläggare: 

Lantm.ingenjör YHS Jonas Lindholm 

T +358 40 182 7544 

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

Ansvarig planerare: 

Lantm.ingenjör YHS Jonas Aspholm 

T +358 41 434 1678 

E-post: jonas.aspholm@ramboll.fi 

 

Kvalitetsgranskare: 

Arkitekt SAFA Jouni Laitinen 

T +358 40 550 0830 

E-post: jouni.laitinen@ramboll.fi 

 

 

 

 

 

http://www.malax.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
mailto:jouni.laitinen@ramboll.fi
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1.2 Planeområdets läge 

 

Planeringsområdet är beläget söder om Malax kommuns administrativa centrum i Köpings, på ett 

avstånd av ca 8 km. Avståndet till Övermalax centrum (tätort) är ungefär 6 km. Området är be-

läget på den västra sidan om förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen). I östlig riktning och på ett 

avstånd av ca 7 km ligger riksväg 8 (Björneborgsvägen). Hyndbränn skogsväg går genom plane-

ringsområdet och kan beskrivas som en centralaxel, eftersom man önskar uppföra vindkraftverk 

såväl på den västra som östra sidan av nämnda vägsträckning.  

Vindkraftparkens riktgivande läge i bild 1 och planeområdets utsträckning i bild 2. 

 

 

Bild 1. Vindkraftparkens riktgivande läge angivet med röd färg. @ Lantmäteriverket. 
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Bild 2. Planeområdets utsträckning. 

 

1.3 Planens namn och syfte 

 

Planens namn är DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK. 

Vindkraftsbolaget Långmossa Wind Park Ab ämnar bygga 9 vindkraftverk ca 6 km söder om 

Övermalax by i Malax kommun. Vindkraftverken ämnar man placera på ett obebott skogsområde. 

Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 3 MW ±10%, vilket innebär att parkens totala 

kapacitet blir 27 MW ±10%. Målet är att bygga en vindkraftspark med högkvalitativa tekniska 

lösningar, som är ekonomiskt fördelaktig och som beaktar eventuella särdrag angående miljö-

mässiga aspekter.   

Målet med planläggningen är att uppgöra en delgeneralplan som på planeområdet ger möjlighet 

att bygga vindkraftverk och därtill hörande elöverföringsnät och elstationer. Delgeneralplanen 

utarbetas så att den kan användas som grund vid beviljande av bygglov enligt markanvändnings- 

och bygglagens § 77a och § 77b. 
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2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planeprocessen 

 

9.9.2013 Kst § 306 Projektstarten anhängiggjordes i samband med kommunstyrelsens 

beslut om planläggning 9.9.2013, protokollet utgivet 17.9.2013. Ini-

tiativtagare till planläggning är Långmossa Wind Park Ab. 

9.9.2013, Kst § 306 Malax kommun har godkänt, den av Långmossa Wind Park Ab före-

slagna konsulten, Ramboll Finland Oy till att uppgöra delgeneralplan 

för Långmossa vindkraftspark. 

10.2.2014 Ramboll Finland har av Långmossa Wind Park Oy blivit valda som 

konsult för delgeneralplaneuppdraget. 

2.3.2014 Kungörelse för PDB (Program för deltagande och bedömning). Kun-

görelsen på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningar-

na. 

3.3-2.4.2014 PDB (Programmet för deltagande och bedömning) till påseende. 

2.6.2014 Kungörelse för planeutkastet. Kungörelsen på kommunens inter-

netsida samt i de lokala dagstidningarna. 

2.6-4.7.2014 Planeutkastet till påseende. 

23.2.2015 Kungörelse för planeförslaget. Kungörelsen på kommunens inter-

netsida samt i de lokala dagstidningarna. 

23.2-24.3.2015 Planeförslaget till påseende. 

30.3.2015 § 91 Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen. 

16.4.2015 § 36 Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen. 

 

2.2 Delgeneralplanen 

 

De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen för Långmossa vindkraftspark är 

Jord- och skogsbruksdominerat område (M-1) och Område för vindkraftverk (tv-xx). Övriga om-

råden utgörs av Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden (MY), Forn-

minnesområde (SM), Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald, Område 

för samhällsteknisk försörjning (et-1), Nuvarande vägförbindelse, Riktgivande ny eller vägförbin-

delse som märkbart förbättras och Riktgivande placering av jordkabel. Se planekartan. 

 

2.3 Genomförandet av delgeneralplanen 

 

Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas när delgeneralplanen blivit godkänd i kommun-

fullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på den rådande aktören och/eller på 

privata markägare. 

3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

 

Området utgörs i huvudsak av skogsfastigheter, där en relativt stor del nyligen har avverkats. Ett 

omfattande och heltäckande vägnät av skogsbilvägar finns på området. På planeområdet finns 
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det också delområden att beakta, med fokus på bl. a. olika miljövärden och för att tillgodose 

naturens mångfald. 

Markområdena på planeområdet är alla i privat ägo. Majoriteten av markägarna inom projektom-

rådet har ingått arrendeavtal med aktören. 

 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

 

Planeområdet omfattar ett ca 557 ha stort område. Planeområdet är beläget i Långmossa, väster 

om Ribäcksvägen och söder om Övermalax centrum (tätort) i Malax kommun. På planeområdet 

finns varken permanent- eller fritidsboende. Planeområdet är obebyggt och utgörs främst av 

skogsfastigheter. Omgivningen består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk 

blandat med lägre belägna partier, speciellt i väster och sydost om området. Området vid vind-

kraftverkens förläggningsplatser består av relativt karg bergs-/stenbunden skogsmark med ett 

lågt trädbestånd. Området är tämligen flackt men relativt högt beläget i förhållande till omgiv-

ningen, medelhöjd ca 20 m.ö.h. 

 

3.1.2 Människors levnadsförhållanden och livsmiljön 

 

På planeområdet finns ingen bebyggelse. Området är av glesbygdskaraktär och de boende bor 

främst i närbelägna byar samt i deras direkta närområde. Den fasta bosättning som är belägen 

närmast planeområdet finns i Ribäcken, Västerbrännan, Storsjön och Långmossen. I närinfluens-

området (<3 km) finns ca 45 bostäder. Den närmast belägna bosättningen är belägen på ett 

avstånd av ca 1 km. I Övermalax bor ca 1600 personer av vilka ca 80 personer bor i Ribäcken. I 

Petalax bor ca 1090 personer av vilka ca 240 bor i Nyby. Närmaste bycentrum på Närpes sida om 

kommungränsen är Pörtom. Uppgifterna är tagna från Malax kommuns befolkningsregister, feb-

ruari 2013. Felmarginalen ligger på ± 10 personer.  

I landskapsplanen angränsar projektområdet till området för Vasa – Malax ådal - Område med 

turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation. På området finns inga vandrings-

leder eller allmänna rastplatser, men skogarna i projektområdet och i närområdet är betydande 

för bl.a. jakt, bär- och svampplockning samt vandring. En grillkåta finns i den södra delen av 

projektområdet, se bild 3. 

 

Bild 3. Grillkåtan finns i den södra delen av det aktuella planeområdet och i direkt anknytning till Hynd-

bränn skogsväg. Grillkåtan fungerar som en samlingsplats för jaktlaget, men den är även öppen för 

andra. 
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3.1.3 Jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 

 

Marken består främst av stenmark med fläckvisa inslag av bergbunden hällmark. Både tjocka- 

som tunna torvlager breder ut sig såväl på den västra som på den östra sidan av området. Mjäla 

och finmo finns främst i riktning mot Ribäcksvägen, men små inslag kan även förekomma i den 

nordvästra delen av området. Moränmark med delvis blandade jordarter finns också fläckvist på 

området. Bild 4 visar var på planeområdet de olika jordartsförekomsterna ligger. 

 

Bild 4. Jordmånskarta för planeområdet. Planeområdets ungefärliga läge angivet med röd avgränsning. 

Ljusbrun färg; moränmark, Rutnät; sankmark, Randiga områden; tunna torvlager, Grå färg; tjocka torv-

lager, Lila färg; mjäla och finmo, Röda nyanser; sten- och bergsbundenmark. © Geologiska forsknings-

centralen 2011; Baskarta © Lantmäteriverket tillst.nr 13/MML/11. 

 

Projektområdet befinner sig inte på grundvattenområde. Närmaste grundvattenområde benämns 

Kolnebacken 1047502 A och Kolnebacken 1047502 B och ligger på ett avstånd av ca 7,5 km från 

projektområdet. I Petalax kyrkby finns ett annat grundvattenområde på ett likartat avstånd, ca 8 

km. Grundvattenområdet i Petalax benämns Petalax 1047505. Båda grundvattenområdena hör 

till klass I. Se bild 5. 

 

Bild 5. Grundvattenområden i närheten. Projektområdet anvisas med röd färg. @ Västra Finlands miljö-

central. 
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Projekt- samt närområdets vattenavrinning kan studeras i bild 6. Projektområdet ligger på grän-

sen mellan två vattenavrinningsområden och den naturliga vattenavrinningen sker i huvudsak i 

både västlig som östlig riktning från Hyndbränn skogsväg. Den fortsatta avrinngen sker i båda-

dera fallen norrut och med riktning mot Malax Ådal. Från Malax Ådal letar sig vattenmassorna ut 

till Bottniska viken.  

 

 

Bild 6. Vattenavrinningsområden anvisade med röda linjer. Projektområdet anvisas med röd färg. Blåa 

linjer anvisar vattenavrinningsområdenas uppsamlingsfåror (dikar, bäckar, åar etc.) medan blåa pilar 

anger överlappningspunkten från ett vattenavrinningsområde till ett annat. 

 

Luftkvaliteten på området bör anses vara god. Det aktuella planeområdet domineras av skogs-

mark och således är skogsbruket den huvudsakliga, och i stort sett den enda, näringsgrenen som 

bedrivs på området. Skogsbruket är dock av sådan art, att inga betydande föroreningar på var-

ken luften eller klimatet finns att påtala. 

I planeområdets direkta närhet finns en hel del åkermark och själva planeområdet med närom-

råde kan därför klassificeras som jord- och skogsbruksområde. 

 

3.1.4 Naturskyddsområden och naturmiljön 

 

På projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns det varken några Natura 2000-områden, 

Naturskydds- och ödemarksområden eller områden upptagna i Naturskyddsprogrammet.  

Närmast belägna område som tillhör, eller föreslagits höra till, nätverket Natura 2000 är Petalax 

åmynning FI0800054 SPA/SCI (ca 8,5 km väster/nordväst om planeområdet), Kackurmossen 

FI0800018 SPA/SCI (ca 12 km sydväst om planeområdet), Kajaneskogen FI0800157 SCI (ca 8 

km söder om planeområdet) och Sanemossen FI0800021 SPA/SCI (ca 10,5 km söder/sydost om 

planeområdet). 
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Närmast belägna Naturskydds- och ödemarksområde är Sanemossen (Gunliden) YSA107339 (ca 

12 km sydost om planeområdet), Mamrelunds bäckdal YSA101786 (ca 3,5 km väster om plane-

området) och i området kring Österfjärden finns ett flertal delområden under namnet Petalax 

åmynning YSA 20XXXX (ca 8,5 km väster/nordväst om planeområdet). 

Närmast belägna område som tillhör, eller som föreslagits höra till, Naturskyddsprogrammet är 

Sanemossen (ca 10,5 km söder/sydost om planeområdet), Kackurmossen (ca 12 km sydväst om 

planeområdet), Petalax åmynning (ca 8,5 km väster/nordväst om planeområdet) och Malax ådal 

(ådalens närmast belägna delområde ca 2 km nordost om planeområdet, ådalen breder i övrigt 

ut sig nordväst-, norr- och nordost om planeområdet) och Unjärv (ca 1,3 km väster om planeom-

rådet). I områdesindelningen av zoner med skogsväxtlighet placeras området i det sydboreala 

Österbottniska kustområdet. Skogarna i området används intensivt för skogsbruk. I projektet 

finns det sparsamt med äldre skogsbestånd som länge har lämnats utanför skogsbruket och är i 

något som liknar ett naturligt tillstånd. De vanligaste skogstyperna är relativt torra, unga ekono-

miskogar av lingontyp samt unga barrträdsmoar. I åsområdet i de mittersta delarna av området 

finns karga, torra tallåsar med berggrund. Projektområdet är beläget på en ås omgiven av kärr. 

På den västra sidan finns Stolpasmossens utdikade torvmossor och på den östra sidan sluttar 

terrängen på motsvarande sätt mot Ribäcken och torvmossarna kring dess kanter. Platserna där 

kraftverken planeras är till sin växtlighet och sina naturtyper vanlig, brukad ekonomiskog utan 

särskilda naturvärden. 

Noggrannare information om naturmiljön, djurarter och om objekt som är viktiga för naturens 

mångfald på planeområdet, anläggningsområdet och elöverföringslinjen finns i naturinventerings-

rapporterna, bilaga 7 och 8.   

 

3.1.5 Region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken 

 

Projektområdet ligger i landskapet Österbotten och närmare bestämt i Malax kommun. Kommu-

nen i sin tur ligger på den södra sidan om stadsutvecklingszonen för landskapets huvudstad 

Vasa. I en radie runt projektområdet ligger Övermalax tätortsområde och Petalax tätortsområde 

samt områden för byar, småbyar och landsbygdsbebyggelse/glesbygdsbebyggelse. Själva pro-

jektområdet är av glesbygdskaraktär. 

I tätortsområdet Övermalax finns basservice i form av skola, livsmedelbutik, bank, daghem, 

några specialaffärer och servicestation. Avståndet från projektområdet till Övermalax tätortsom-

råde ligger på ett avstånd av ca 5,5 km. Övrig administrativ service fås i kommuncentrum i Kö-

pings, Malax. Avståndet norrut från projektområdet till kommuncentrum är ca 8 km. Avståndet 

till Petalax tätortsområde är ca 5,5 km. 

I närheten av projektområdet finns bosättning i Ribäcken, Västerbrännan, Storsjön och Långmos-

sen. Ribäcksvägen och Ribäcken – ån slingrar genom åkerslätten i Ribäcken och Västerbrännan. 

Söderut från Övermalax tätortsområde slingrar sig Storsjövägen via Långmossavägen och 

Börängsvägen och ut till bosättningen vid Storsjön. Kring Ribäcksvägen och Ribäcken-ån har 

bosättningen i sann Österbottnisk anda lokaliserats till skogskanterna invid öppna åkerområden, 

och skapar på så sätt en bandliknande struktur. Bosättningen i Långmossen har på likartat sätt 

brett ut sig längs med de befintliga vägarna Långmossavägen, Tvärvägen och Hyndbränn skogs-

väg samt Holmskogs skogsväg. 
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Bild 14. Projektområdet anvisat med ljusröd färg. Mörkröd färg; Tätortsområden, Grön färg; Byar, 

Orange färg; Småbyar, Blå färg; Landsbygdsbebyggelse/glesbygdsbebyggelse. © SYKE/YKR © Kart-

takeskus Oy, Lupa L4659. 

 

I nord-sydlig riktning går Hyndbränn skogsväg som en centralaxel genom hela planeområdet. Det 

interna vägnätet är tämligen heltäckande i jämförelse med planeområdets utformning. Det inter-

na vägnätet är i gott skick. Bild 15, 16 och 17 visar Hyndbränn skogsväg och vägens direkta 

närmiljö. 

 

Bild 15. Främst barrskog breder ut sig på båda sidor om, och i direkt närhet av, Hyndbränn skogsväg. 

Bilden från den norra delen av projektområdet. 
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Bild 16. Främst barrskog breder ut sig på båda sidor om, och i direkt närhet av, Hyndbränn skogsväg. 

Bilden från den mellersta delen av projektområdet. 

 

 

Bild 17. Främst barrskog breder ut sig på båda sidor om, och i direkt närhet av, Hyndbränn skogsväg. 

Bilden från den södra delen av projektområdet. 

 

3.1.6 Stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön 

 

I indelningen i landskapsvårdsområden ligger Långmossas projektområde i Österbotten, närmare 

bestämt i Österbottens kustregion. Beträffande topografin består områdets smala kustremsa av 

slättlandskap. Vattenarealen utgör en tredjedel av landskapets totalareal. Österbottens skärgård 

har småskaligt varierande topografi och strandlinjen är starkt sönderskuren. 



 

PLANEBESKRIVNING FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK 

 

 

 

 
 
 

11 

 

Landhöjningen i kustregionen påminner fortfarande om istiden för flera tusen år sedan. Landhöj-

ningen utgör 6–9 mm per år beroende på plats. Kustzonen är Österbottens yngsta område som 

senast har stigit ur havet. Dess strandlinje förändras ständigt på grund av landhöjningen. Land-

höjningen har förändrat och förändrar fortsättningsvis hela tiden landskapsbilden. Landhöjning-

ens största betydelse för landskapsbildens utveckling är att den ger ny odlingsmark, vilket om-

vandlar naturlandskap till kulturlandskap. Ett särdrag i regionen är också att det finns rikligt med 

stora flyttblock. De finns både i strandvattnet och på moränryggarna. 

I Österbottens kustregion har bosättningen sökt sig till kanterna av de steniga bergsryggarna, till 

de mest höglänta avsatserna med mojord och till skyddade havsvikar. Byarna följer landskapets 

struktur så att husen antingen står i klungor eller bildar breda band. Ett särdrag vid kusten är tät 

bandliknande bosättning i fiskehamnarna utanför byarna. Städerna är koncentrerade till älv- och 

åmynningarna vid kusten, vilket framhäver vattentrafikens betydelse. Fritidsbosättningen, som 

hör till de äldsta i landet, präglar också kulturlandskapet. 

Byggnadsbeståndet på landsbygden i Österbotten var enhetligt ända till 1950-talet och det kom-

pletterade landskapets särprägel. Det märks fortfarande där ståtliga österbottniska bondgårdar 

omgivna av odlade åkrar vittnar om områdets byggnadskultur. Det byggnadsbestånd som finns i 

dag hör till Finlands äldsta. I jämförelse med Finland finns det fortfarande ett mycket gammalt 

byggnadsbestånd kvar i Österbotten.  

Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) finns inte på planeområdet. Närmast belägna byggda 

kulturmiljö av riksintresse (RKY) är Malax kyrka och prästgård (ca 7,5 km norr om planeområ-

det), Bränno by (ca 8,5 km norr/nordväst om planeområdet) och Sarvijoen Riskun talo (ca 11,5 

km öster/sydost om planeområdet).  

Närmast belägna regionalt värdefulla kulturmiljö är Kulturlandskapet vid Malax å (ådalens närm-

ast belägna delområde ca 2 km nordost om planeområdet, ådalen breder i övrigt ut sig nordväst-

, norr- och nordost om planeområdet) och Petalax kyrkonejd (ca 8,5 km sydväst om planeområ-

det) samt Bebyggelsen vid Lolax bygata (ca 8,5 km sydväst om planeområdet). 

Omgivningen kring det planerade vindkraftverksområdet, som breder ut sig kring Långmossen, 

Söderdal och Stolpasmossen, består i huvudsak av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk. Den 

centrala delen av planeringsområdet består av relativt karg bergs-/stenbunden skogsbruksmark. 

I planeområdets utkanter finns en del blötare mossmark. Mossmarkerna i fråga benämns som 

Stolpasmossen och Räddarmossen. Områdets topografi är varierande, men med en tydligt steg-

rande höjd i den centrala delen av planeringsområdet, till vilken också Hyndbränn skogsväg är 

belägen. Höjdkurvorna i planeringsområdet rör sig mellan ca 15-25 m.ö.h.  

På själva projektområdet finns inga bostadsbyggnader, medan det inom närinfluensområdet (<3 

km) finns ca 45 bostäder. Den närmast belägna bosättningen är belägen på ett avstånd av ca 1 

km. Avståndet till bosättningen längs med Finnängsvägen är ca 1 km. Avståndet till bosättningen 

vid Storsjön är ca 1 km. Avståndet till bosättningen längs med Hyndbränn skogsväg är ca 1 km. 

Avståndet till bosättningen längs med Långmossavägen och Tvärvägen ligger på ett avstånd över 

1 km. Fritidsbosättning finns inte inom projektområdet. Utanför projektområdet finns det öppna 

vyer längs med Ribäcksvägen, Långmossavägen och Malaxvägen. 
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Bild 18. Typisk landskapsvy längs Ribäcksvägen. 

 

Enligt fornminnesregistret finns det ett objekt att beakta på projektområdet, Hyndbrännan 

(475010052). I västlig riktning och i det direkta närområdet kring Storsjön och Nyhagaberget 

ligger närmsta konstaterade fornminnen som är belägna utanför planeområdet, Storsjön 1 

(475010041), Storsjön 2 (475010042) och Storsjön 4/Nyhagaberget (475010056). Nämnda 

fornminnen berörs inte av de tilltänkta vindkraftverkens placeringar, Hyndbrännan (475010052) 

är dock inom planeområdets gräns och bör beaktas i planearbetet. Ändrar planeområdets gräns 

under planeprocessen, så att andra fornminnen omfattas, bör även de lyftas fram i delgeneral-

planen. Bild 19 visar konstaterade fornminnesobjekt i projektområdets direkta närhet. 

 

 

Bild 19. Konstaterade fornminnen i planeområdets direkta närhet. Områdets ungefärliga utsträckning 

angivet med röd färg, fornminnen med röda prickar och linjeavgränsning. Pohjakartta © Maanmittauslai-

tos / lupanro MML/VIR/MYY/258/08. 
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3.2 Planeringssituationen 

 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planeområdet 

 

3.2.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut 30.11.2000) fick laga 

kraft 26.11.2001 och revideringen av dem trädde i kraft den 1.3.2009. De riksomfattande målen 

för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, av vilka alla föru-

tom nummer fem gäller för planområdet:  

 

1. Fungerande regionstruktur  

2. Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 

3. Kultur och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser  

4. Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 

5. Specialfrågor i Helsingforsregionen 

6. Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer.  

 

I de riksomfattande målen för områdesanvändningen i punkt 4, ”Fungerande förbindelsenät 

och energiförsörjning”, konstateras om de allmänna målen: "Inom områdesanvändningen 

tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara 

energikällor gynnas."  Enligt de särskilda målen: "I landskapsplaneringen skall anges vilka områ-

den som bäst lämpar sig för utnyttjandet av vindkraft. Vindkraftverken skall i första hand kon-

centreras till enheter som omfattar flera kraftverk".  

 

3.2.1.2 Landskapsplanen 

 

Österbottens landskapsplan (fastställd: 21.12.2010), som gäller för kustområdet i Österbotten, 

innehåller en allmän planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delområde.  

Landskapsplanens uppgift är att fastställa områdesanvändningen och samhällsstrukturens princi-

per och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller landskapliga målsättningar eller 

områdesanvändning som berör flera än en kommun i en så bred utsträckning och noggrannhet 

att områdesanvändningarna kan sammanfogas. Vid utarbetandet av landskapsplanen bör speciell 

vikt läggas vid bl.a. en hållbar användning av vatten- och jordämnen och näringslivets verksam-

hetsförutsättningar i landskapet; landskapet, vårdandet av naturresurserna och kulturarvet samt 

att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation (MBL 28 §). 



 

PLANEBESKRIVNING FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK 

 

 

 

 
 
 

14 

 

 

Bild 20. Utdrag ur landskapsplanen (fastställd 21.12.2010). 

 

Inom planeområdet, eller i dess närhet, finns följande beteckningar i landskapsplanen: 

 

 

Utveckling av å- och älvdalarna (Berör planeområdet) 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges områden för landsbygdsbebyg-

gelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan näringsverksamhet och 

rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, 

naturen och kulturmiljön samt det fysiska landskapet utvecklas. 

Planeringsbestämmelse: Kommunalt samarbete och gemensamma planeringsprinciper 

bör utvecklas för älv- och ådalarna. Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å- 

och älvdalarnas avrinningsområden styras så att de främjar förbättring av vattendragens 

tillstånd. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Även de värden 

som hänför sig till kulturlandskapet bör beaktas i områdesplaneringen. När landsbygden 

utvecklas bör målen för landsbygdsnäringarna, den fasta bebyggelsen och fritidsbebyg-

gelsen sammanjämkas. Den allmänna planeringsbestämmelsen gäller alla å- och älvdalar 

i landskapet inklusive Kyro älvdal. 

 

 

Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation 

(Angränsar till planeområdet) 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges områden som är attraktiva 
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med tanke på turismen. 

Planeringsbestämmelse: Vid planering och utveckling av turismrelaterade funktioner 

bör man fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och dra nytta av deras attraktions-

kraft. Rekreationsområden och -leder bör bilda samverkande nätverk. Byggande för tur-

ism och rekreation bör anpassas till miljön. 

mv-10 

VASA – MALAX ÅDAL - VAASA – MAALAHDEN JOKILAAKSO 

Natur och kultur i stad och på landsbygd: Vasa stads havssida (Brändö – Gamla 

Vasa), Stundars, Söderfjärden (geologi), Åminne och Malax ådal utgör en grund. Forn-

lämningar. 

 

 

Förbindelsebehov för stomvattenledning (Utanför planeområdet) 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas vilka vattenledningsförbindel-

ser som behövs mellan olika vattenledningsnät för att trygga hushållsvattnets tillräcklig-

het och säkra distributionen också i undantags- och krislägen. 

 

 

Fornminnesobjekt (Utanför planeområdet) 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges värdefulla fornlämningar på 

riks- eller landskapsnivå. 

Skyddsbestämmelse: På området finns fast fornlämning som skyddats enligt fornmin-

neslagen (295/1963). Vid all markanvändning på området som möjligen inverkar på forn-

lämningar bör man rådgöra med Museiverket. Bestämmelsen gäller planeområdets alla 

fasta fornlämningar, av vilka de som är kända har presenterats i planbeskrivningens bi-

laga Fasta fornlämningar i Österbotten, Museiverket och Österbottens förbund, 2006. 

 

 

Skyddsområde på landskapsnivå (Utanför planeområdet) 

 

 

Bebyggt område (Utanför planeområdet) 

 

 

3.2.1.2.1 Landskapsplanens etapplan 1 

 

Etapplandskapsplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, berör inte planeområ-

det. 

 

3.2.1.2.2 Landskapsplanens etapplan 2 

 

Etapplandskapsplan 2 godkändes av landskapsfullmäktige 12.5.2014 och sändes till miljöministe-

riet för fastställelse i slutet av maj. 

Planeringsområdet är huvudsakligen beläget inom ett i landskapsplanen anvisat tv-1 område, 

bild 21. Området lämpar sig således bra som vindkraftsområde.  

 Landskapsplanens objektkort för området vid Flatbergen finns bifogat planebeskrivningen 

som Bilaga 2 – Etapplandskapsplanens objektbeteckning för Flatbergen. 

 Landskapsplanens konsekvensbedömning för området vid Flatbergen finns bifogat plane-

beskrivningen som Bilaga 3 – Etapplandskapsplanens konsekvensbedömning för 

Flatbergen. 
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 För etapplandskapsplan 2 har uppgjorts en skild Naturabedömning. I Naturabedömningen 

har inte framkommit uppgifter som skulle förhindra ett förverkligande av vindkraftsområ-

det vid Flatbergen. 

 

 

Bild 21. Utdrag ur etapplandskapsplan 2 (12.5.2014). Röd ring påvisar det ungefärliga läget för delgene-

ralplanen gällande Långmossa vindkraftspark. 

 
I etapplandskapsplan 2 finns följande beteckningar och bestämmelser: 

 

 

Område för vindkraftverk 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas markområden som 

lämpar sig för byggande av vindkraftsparker av regional betydelse. 

Planeringsbestämmelse: Vid planering och byggande samt vid användning av 

områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation, kulturlandskap, 

fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas flyghinderbegränsning-

ar, elöverföring, tryggandet av förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv 

IV a samt vid tryggandet av förutsättningarna för primärproduktion och mark-

täkt.  

 Bebyggt område (Utanför planeområdet) 

 

 

Delgeneralplanens förhållande till etapplandskapsplan 2: 
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Bild 22. Vindkraftverkens positioner i förhållande till avgränsningen för etapplandskapsplan 2. Med svart 

färg påvisas vindkraftsområdet enligt etapplandskapsplan 2. Med röd färg påvisas avgränsningen för 

delgeneralplanen gällande Långmossa vindkraftspark. Utgångsalternativet gällande vindkraftverkens 

interna placering på området påvisas med svartstreckad cirkel och bokskombinationen tv. 

 

3.2.1.3 Generalplan 

 

På det aktuella planeområdet finns ingen gällande generalplan. 

 

3.2.1.4 Delgeneralplan 

 

På det aktuella planeområdet finns ingen gällande delgeneralplan. 

 

3.2.1.5 Detaljplan 

 

På det aktuella planeområdet finns inga gällande detaljplaner. 

 

3.2.1.6 Byggnadsordningen 

 

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Malax den 8.4.2002. 

 

3.2.1.7 Tomtindelning och tomtregister 

 

För områdets fastighetsindelningsinformation har Lantmäteriverkets tidsenliga uppgifter använts. 

 



 

PLANEBESKRIVNING FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK 

 

 

 

 
 
 

18 

 

3.2.1.8 Grundkarta 

 

Lantmäteriverkets grundkarta i rasterformat har använts som bas i planeringen. 

 

3.2.1.9 Skyddsbeslut 

 

I planeområdets sydöstra del finns ett flertal, enligt fornminneslagen (295/1963), fredade forn-

lämningar. Enligt fornminneslagen är det förbjudet att utföra grävning, övertäckning, ändring 

och/eller motsvarande ingrepp på nämnda områden. Områden som är innanför planegränsen 

utvisas på planekartan, och beaktas enligt för dem givna planebestämmelser. 

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DELGENERALPLA-

NEN 

Konsulten utarbetar ett Program för deltagande och bedömning för att meddela om att planlägg-

ningen påbörjats. Aktören och intressenter hörs under planearbetet. Kommunerna har enligt 

finsk lagstiftning planläggningsmonopol i sina egna kommuner och således bör man genom hela 

planeprocessen hålla ett smidigt och informativt samarbete med Malax kommun. Som nästa steg 

utarbetar konsulten ett planeutkast för markanvändning och diskuterar samtidigt vindkraftver-

kens placering med aktören. I samband med detta bör de för delgeneralplanen uppgjorda utred-

ningarna beaktas. Planeutkastet modifieras för att erhålla en optimal lösning, när man har tagit 

fram en fungerande planlösning sätter man planeutkastet till officiellt påseende för allmänheten. 

Efter att planeutkastet varit framlagt uppgör konsulten ett planeförslag, i vilket man beaktar den 

respons som inkommit under tiden som planeutkastet varit framlagt till officiellt påseende. Däref-

ter sätter man planeförslaget till officiellt påseende för allmänheten. Eventuella anmärkningar 

som inkommit medan planeförslaget varit till officiellt påseende beaktas. Är man tvungen att 

göra stora förändringar i planeförslaget bör man åter en gång sätta planeförslaget till officiellt 

påseende. Små ändringar i planeförslaget kräver dock inte ett nytt officiellt påseendeskede. Som 

sista fas i planeringen skall kommunen godkänna planeförslaget och därefter vinner planen laga 

kraft. 

 

4.1 Behovet av delgeneralplanering 

 

Alla vindkraftverksområden behöver inte planläggas. Kommunen, med planläggningsmonopol för 

detalj- och generalplanering, har dock möjlighet att kräva att planer uppgörs, bl. a. med moti-

veringen att kommunen strävar efter att erhålla en klar och tydlig markanvändningsöversikt. 

Omfattningen av Långmossa vindkraftspark kräver enligt Miljöförvaltningens anvisningar 4sv | 

2012 – kap. 2.7 att området planläggs. Enligt planeförslaget till Etapplandskapsplan 2 är det ak-

tuella planeområdet lämpligt för vindkraft. 

 

4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

 

Kommunstyrelsen har den 9.9.2013 enligt § 306 beslutat att en delgeneralplan för området kan 

påbörjas och att aktören bör stå för alla kostnader. Initiativtagare till uppgörandet av delgeneral-

planen är Långmossa Wind Park Ab. 

 

Planearbetets utförande: 
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5 § – Målen för områdesplanering, 39 § – Krav på generalplanens innehåll, 77a § - Användning 

av generalplanen som grund för bygglov för vindkraftverk och 77b § - Särskilda krav på innehål-

let i en generalplan som gäller utbyggnad av vindkraft i Markanvändnings och bygglagen utgör 

grund för delgeneralplanen. 

 

4.3 Deltagande och samarbete 

 

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas 

betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde be-

handlas i planeringen. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma 

verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. Som 

intressenter i planeringen har följande definierats (enligt MBF 20 §): 

 

4.3.1 Intressenter 

 

Intressenter i planeringen är: 

 MALAX KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGSORGAN OCH FÖRTROENDEORGAN – (Malmga-

tan 5, 66101 MALAX) 

 VASA STAD – (Planläggning, PB 2, 65101 VASA) 

 NÄRPES STAD - (Planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES) 

 KURIKKA STAD – (Planläggning, Kärrytie 1, 61301 KURIKKA) 

 LAIHELA KOMMUN – (Planläggning, PB 13, 66400 LAIHELA) 

 KORSHOLMS KOMMUN – (Planläggning, Centrumvägen 4, 65610 KORSHOLM) 

 VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMNDS MILJÖSEKTION – (Centrumvägen 4, 65610 KORS-

HOLM) 

 NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen i Österbotten) – 

(Korsholmsesplanaden 44 / PB 262, 65101 VASA) 

 NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen i Södra 

Österbotten) – (Alvar Aallon katu 8 / PB 156, 65101 SEINÄJOKI) 

 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (Sandögatan 6 / PB 174, 65101 VASA) 

 ÖSTERBOTTENS MUSEUM – (Museigatan 3 / PB 3, 65101 VASA) 

 ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK – (Smedsbyvägen 14-16, 65100 VASA) 

 REGIONFÖRVALTNINGSVERKET – (Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 VASA) 

 FORSTSTYRELSEN – (PB 475, 65101 VASA) 

 FINLANDS SKOGSCENTRAL – (PB 40, 15140 LAHTIS) 

 HUVUDSTABEN – (PB 919, 00131 HELSINGFORS) 

 Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet – (Viksbågen 4 / PB 2, 00791 HELSINGFORS) 

 Fingrid Oyj – (Arkadiagatan 23B / PB530, 00101 HELSINGFORS) 

 Hyndbränn Skogsbilsväglag – (Långmossavägen 3, 66140 ÖVERMALAX) 

 

Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen:  

 Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influens-

område. 

 Företag, föreningar och sammanslutningar samt intressegrupper, vilkas verksamhetsom-

råde planeändringen kan ha konsekvenser för. 
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4.3.2 Anhängiggörande 

 

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 17.9.2013 i samband med protokollutgivandet från kom-

munstyrelsens möte den 9.9.2013 i Malax kommun. 

Kungörelse för projektstart har givits i samband med utgivandet av PDB (Programmet för delta-

gande och bedömning). Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstid-

ningarna Vasabladet och Pohjalainen den 2.3.2014. Föredragningslistor och protokoll har även 

kunnat ses på www.malax.fi. 

 

4.3.3 Deltagande och växelverkan 

 

 Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 3.3–2.4.2014 i enlighet 

med MBL 63 § och MBF 30 §. 

 Planeutkastet med planebeskrivning var framlagt under tiden 2.6–4.7.2014 i enlighet 

med MBL 62 §. I samband med detta hölls ett informationsmöte för allmänheten den 

12.5.2014 och 16.6.2014. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet, enligt MBF 

30 §, sänts till de myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planering-

en. Över planeutkastet inkom 13 utlåtanden och 3 påpekanden. 

 Planeförslaget med planebeskrivning var framlagt under tiden 23.2-24.3.2015 i enlighet 

med MBL 65 §. Begäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och samman-

slutningar enligt MBF 19 § och MBF 20 §. Över planeförslaget inkom 13 utlåtanden och 3 

anmärkningar. 

 

4.3.4 Myndighetssamarbete 

 

Ett myndighetssamråd har ordnats i beredningsskedet (MBL 66 § och MBF 18 §) den 25.3.2014. 

Den 22.1.2015 hölls ett arbetsmöte med NTM-centralen för att klarlägga eventuella komplette-

ringsbehov på basen av deras utlåtande i utkastskedet. 

 

4.4 Mål för delgeneralplanen 

 
Kommunen utarbetar, på initiativtagarens och markägarnas önskan, en delgeneralplan för byg-

gande av förnyelsebar energi. Målet är att uppgöra en delgeneralplan som ger möjlighet att 

bygga vindkraftverk med tillhörande utrymmen för samhällsteknisk service, som elöverföringsnät 

och kopplingsstationer etc. Förutom de förläggningsplatser som anvisas för vindkraftverkens 

fundament, servicevägar och den ovan nämnda kommunaltekniska servicen, så förblir planeom-

rådet ett område för jord och skogsbruk samt rekreation. I planläggningsarbetet bör man i mån 

av möjlighet styra trafiken till befintliga skogsvägar. Genom att använda befintliga skogsvägar 

kan t.ex. onödigt stora natur- och kostnadsmässiga ingrepp undvikas. I delgeneralplanen bör 

även både kommunens som invånarnas befintliga verksamheter och näringsgrenar på området 

beaktas. Avsikten är att bygga 9 st. vindkraftkraftverk på området och som vardera har en effekt 

på ca 3 MW. Elöverföringen inom planeområdet kommer att ske med jordkabel. Från vindkraft-

sparken är målet att ansluta parken till stamnätet via en luftledning på 110 kV. 

Delgeneralplanen utarbetas så att den kan användas som grund vid beviljande av bygglov enligt 

markanvändnings- och bygglagens § 77a och § 77b, medan 5 § - Målen för områdesplanering i 

Markanvändnings och bygglagen utgör grund för planläggningsarbetet. 

 

http://www.malax.fi/
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4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet och som uppkommit under planeprocessen 

 

Samhällsstruktur 

För en vindkraftpark med 4 eller färre vindkraftverk krävs ingen planläggning per automatik. Till 

området för Långmossa vindkraftspark är antalet sökta vindkraftverk 9 st. och därför måste om-

rådet planläggas. Därför har aktören, och tillika initiativtagaren, Långmossa Wind Park Ab, anhål-

lit om att uppgöra en delgeneralplan för Långmossa benämnda område i Malax, vilket Malax 

kommun har godkänt. En delgeneralplan medför samtidigt att man nu erhåller en god överblick 

och en tydlig struktur angående markanvändningen i skogsområdet mellan tätortsområdena i 

Övermalax och Petalax samt bosättningen i Ribäcken.  

 

Icke centrumorienterade arbetsplatser, handel och industri 

Målet med delgeneralplanen är att en vindkraftspark skall kunna anläggas i Långmossa. Vind-

kraftsparken bidrar till det nationella mål som Finland ställt angående en ökning av vindkrafts-

producerad el fram till år 2020. 

Ett större antal arbetsplatser skapas under byggnadsfasen, medan arbetsplatser rörande service-

arbeten och underhåll kommer att upprätthållas under tiden då vindkraftverkena är i drift. 

 

Natur 

För projektet har uppgjorts en naturinventering. Naturinventeringens slutsatser och rekommen-

dationer beaktas i planearbetet och fungerar som stöd åt själva markanvändningen samt bygg-

planeringen av såväl vindkraftverk som servicevägar. 

Naturinventeringen uppgjorts på uppdrag av Långmossa Wind Park Ab. Ingenjör YHS och Natur-

karterare EAT Ville Yli-Teevahainen, vid Ramboll Finland Oy:s Österbottniska enhet, har ansvarat 

för terrängarbeten och rapportering. Planeområdets naturinventering som Bilaga 7 – Naturin-

ventering för Långmossa. Naturinventering för elöverföringslinjen som Bilaga 8 - Naturin-

ventering för elöverföringslinjen. Om fiskgjusereviren, fiskgjusarnas flygrutter och dess kon-

sekvensbedömning i planeområdets omgivning har en skild rapport utarbetats, denna rapport har 

endast levererats till myndigheter (rapporten är inte en offentlig handling). 

 

Rekreation 

Allemansrätten och rätt till bl.a. bär- och svampplockningen bör få fortsätta och likaså möjlighet-

en att idka skogsbruk och jakt. 

 

Trafik 

Det eftersträvas att i huvudsak använda befintliga skogsvägar och att endast komplettera vägnä-

tet till nödvändiga delar. Tillgängligheten till området är god och endast mindre förbättringar av 

nuvarande vägsträckning behövs, men för att nå hela området och de inplanerade vindkraftver-

ken behövs också en utvidgning av planeområdets interna vägnät. 

För att nå vindkraftsparken bör man från riksväg 8 (Björneborgsvägen) svänga in på förbindelse-

väg 6780 (Petalaxvägen) och därefter in på förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen). Från förbin-

delseväg 17463 (Ribäcksvägen) svänger man in mot Hyndbränn skogsväg via det befintliga nätet 

av skogsvägar. Vindkraftsparken ligger på den västra sidan om förbindelseväg 17463 (Ribäcks-

vägen). 

 

Elöverföring 

Elöverföringen inom planeområdet kommer att ske med jordkabel. Från vindkraftsparken är må-

let att via en på 110kV ansluta parken till stamnätet. Angående luftledningens dragning har aktö-
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ren beaktat potentiella för- och nackdelar för två olika alternativ i planens utkastskede, se bild 

23. 

 

Bild 23. Elöverföringen enligt alternativ 1 och 2. Alternativ 1 går i västlig riktning från vindkraftsparkens 

sydvästra hörn och ansluts till befintlig ledningsgata. Alternativ 2 går i sydvästlig riktning från vindkraft-

sparkens sydvästra hörn och ansluts till elstationen i Petalax. 

 
Aktören har beslutat att använda sig av alternativ 1. För alternativet har uppgjorts en skild na-

turinventering, bilaga 8 – Naturinventering för elöverföringslinjen. Nämnda naturinvente-

ring påvisar inga värden som skulle motsätta sig luftledningen enligt föreslagna dragning, endast 

mindre justeringar/anpassningar krävs i byggnadsskedet. Angående användningspotentialen är 

alternativ 1 mer fördelaktigt än alternativ 2. Detta eftersom dragningen i alternativ 1 går i sydlig 

riktning och då erbjuder en god möjlighet att också ansluta andra vindkraftverk belägna på Flat-

bergen benämnda vindkraftsområde i etapplandskapsplan 2. 

 

4.5 Delgeneralplanens alternativ 

 

För delgeneralplanen har ett alternativ uppgjorts. Internt har man ritat upp och analyserat olika 

planelösningar, men endast ett alternativ presenteras. Några bakgrundstankar och orsaker pre-

senteras nedan. 

Eftersom man vill utnyttja befintligt vägnät och på så vis undvika onödiga ingrepp i terrängen, 

finns det endast en faktor som skulle skilja åt eventuella alternativ. Det är frågan kring vindkraft-

verkens interna placering på planeområdet. I projektet har man hela tiden strävat efter 9 vind-

kraftverk och därför finns det inte heller skäl till att uppgöra ett flertal alternativ. Olika alternativ 

med samma antal vindkraftverk medför inte något mervärde, eftersom det i första hand handlar 

om att synkronisera den tekniska biten och de ekonomiska aspekterna med naturvärden och det 

befintliga fågellivet. Den interna placeringen av de 9 vindkraftverken påverkar inte heller land-

skapsbilden ur något betydande perspektiv. Att justera och omfördela placeringspunkterna för de 

9 vindkraftverken kan dock vara en nödvändighet under planearbetets gång, på så vis kan place-

ringspunkterna optimeras med beaktande av de ovan nämnda aspekterna. 
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4.5.1 Utlåtanden och åsikter som inkommit när delgeneralplanens PDB (programmet för 

deltagande och bedömning) varit framlagt till officiellt påseende, och beaktandet av dem 

 

Se Bilaga 6 – Åsikter och utlåtanden, inledningsskedet. 

 

4.5.2 Utlåtanden och åsikter som inkommit när delgeneralplaneförslaget varit framlagt till 

officiellt påseende, och beaktandet av dem 

 

Myndighetsutlåtanden och inlämnade åsikter från planeutkastets officiella påseende samt bemö-

tandet av dessa redovisas i Bilaga 9 – Bemötandesammanställning i utkastskedet. 

 

4.5.3 Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när delgeneralplaneutkastet varit framlagt till 

officiellt påseende, och bemötandet av dem 

  

Myndighetsutlåtanden och inlämnade anmärkningar från planeförslagets officiella påseende samt 

bemötandet av dessa redovisas i Bilaga 12 – Bemötandesammanställning i förslagsskedet. 

5. REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN 

5.1 Planens struktur 

 

Delgeneralplanen innefattar två centrala beteckningar, Jord- och skogsbruksdominerat område 

(anges som M-1 på planekartan) och Område för vindkraftverk (anges med bokstavskombinat-

ionen tv och en cirkel på planekartan). Nämnda beteckningar påvisar var skogsbruk får bedrivas 

och var vindkraftverk får byggas. Beteckningarna är centrala eftersom huvudsyftet med uppgö-

randet av delgeneralplanen är att bygglov för vindkraftverk skall kunna beviljas på basen av pla-

nen, men samtidigt att inte påföra markägarna förbud angående idkandet av skogsbruk, jakt, 

bär- och svampplockning osv.  

Övriga beteckningar anger bl.a. viktiga områden för naturens mångfald, vägdragningar och 

fornminnen. D.v.s., infrastruktur och områden att beakta pga. områdenas karaktär och särdrag, 

områden som i grund och botten är delar av det jord- och skogsbruksområde som dominerar 

delgeneralplanen. Specifika områden inom planeområdets jord- och skogsbruksområde kan såle-

des vara skyddade. 

 

5.1.1 Dimensionering 

 

På vindkraftsområdet finns inget fast boende och ingen fritidsbebyggelse, men på den östra sidan 

om planeområdet, längs med Ribäcksvägen, finns fast boende. För närmare uppgifter angående 

befolkningen se punkt 3.1.2 – Människors levnadsförhållanden och livsmiljön. På planeområdet 

får uppföras 9 st. vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd får vara högst 215 m. Placeringen av 

de 9 anvisade platserna för vindkraftverk kan närmare studeras på planekartan. 

Långmossa vindkraftspark är ämnad för 9 vindkraftverk, som vardera har en effekt på 3 MW 

±10%. Vindkraftparkens totala nettoeffekt utgörs således av 27 MW ±10%. 
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5.1.2 Service 

 

För planeområdet behövs ingen service och den närliggande servicens placering är således icke 

relevant. För området behövs ett fungerande vägnät, så att eventuella servicearbeten på vind-

kraftverken kan utföras och för att markägarna skall ha tillgång till sina fastigheter. 

 

5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet 

 

På de områden där man under byggtiden är tvungen att forma terrängen för vindkraftverkens 

fundament, nya vägar och förbättring av befintliga vägar samt dragning av jordkabel förorsakar 

delgeneralplanen förändringar/ingrepp i jord- och berggrunden. Känsliga och värdefulla biotoper 

samt områden som är av betydelse för djur- och fågellivet har dock undersökts och beaktats i 

uppgörandet av delgeneralplanen. På de områden som på något vis behöver beaktas, så placeras 

varken nya vägar eller vindkraftverk. 

 

5.3 Områdesreserveringar 

 

M-1 Jord- och skogsbruksdominerat område. 

MY Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden. 

SM Fornminnesområde. 

– Konstaterade fornminnen har angetts på planekartan. 

tv-xx Område för vindkraftverk. 

– 9 st. 

et-1 Område för samhällsteknisk försörjning. 

– Kopplingspunkt. 

 

De väsentliga planebeteckningarna finns listade ovan. Övriga beteckningar förevisas på planekar-

tan. 

6. PLANENS KONSEKVENSER 

Markanvändnings- och bygglagen 9 §  

Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas  

En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. När en plan utarbetas 

skall miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga kon-

sekvenserna, av planen och av undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredning-

arna skall omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.  

Markanvändnings- och byggförordning 1 §  

Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 

Vid utredning av sådana konsekvenser av planer som avses i 9 § markanvändnings- och byggla-

gen (132/1999) beaktas den aktuella planens uppgift och syfte, tidigare gjorda utredningar samt 

andra omständigheter som inverkar på behovet av utredningar. Utredningarna skall innehålla 

tillräckliga uppgifter för att det skall vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indi-

rekta konsekvenser som genomförandet av planen har för 
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1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 

2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, 

3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 

4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken, 

5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 

Om sådana väsentliga konsekvenser av en generalplan eller detaljplan som avses i 9 § markan-

vändnings- och bygglagen utsträcker sig till en annan kommuns område, skall kontakt med 

denna kommun hållas i tillräcklig utsträckning vid utredningen av konsekvenserna av planen. Om 

de väsentliga konsekvenserna av planen utsträcker sig till området för ett annat förbund på land-

skapsnivå, skall kontakt på motsvarande sätt upprätthållas med detta förbund. 

 

6.1 Utredning om konsekvenserna i planeringsområdet 

 

Som grund för bedömningen har utnyttjas redan tidigare utarbetade utredningar, undersökningar 

och planeringar, samt uppgifter som framkommit vid bedömning av den för projektet uppgjorda 

naturinventeringen. 

I programmet för deltagande och bedömning redogjordes för planeprocessen i sin helhet. I det 

skedet betonades också vilka konsekvenser som noggrannare bör utredas. Av de i MBF § 9 lis-

tade rubrikerna styrdes fokus mot följande rubriker; människors levnadsförhållanden och livsmil-

jön, jord- och berggrunden, växt- och djurarter, naturens mångfald, samhälls- och energieko-

nomi, trafiken, landskapet samt den byggda miljön. 

Resterande rubriker, vattnet, luften och klimatet och naturresurserna, region- och samhällsstruk-

turen, stadsbilden och kulturarvet, åsidosattes inte fastän fokus ansågs ligga hos de övriga. Re-

sultatet från utredningsskedet påvisar dock att så gott som alla rubriker beaktats till en viss del. 

Orsaken ligger inte i att utredningsarbetet varit ostrukturerat, utan snarare i att enskilda konse-

kvenser speglas i ett flertal delområden. 

 

6.1.1 Allmän beskrivning av konsekvenserna 

 

Vindkraftverken har även under byggtiden och driftstiden positiva konsekvenser, såsom att ar-

betsplatser skapas och därmed uppkomsten av skatteinkomster, tillväxt av egenförsörjning av el 

samt möjlighet till ökad användningsandel av förnybara energikällor.  

Vid ett genomförande av vindkraftsprojektet kan produktionsmängden av förnybar energi utökas 

i Malax med omnejd, men i ett större perspektiv även på nationell basis i hela Finland. Alla pro-

duktionsformer av energi har sina konsekvenser på klimatet, i synnerhet vid beaktan av hela 

produktionsformens totala livslängd. I det egentliga produktionsskedet förorsakar vindkraft inga 

utsläpp av växthusgaser. Gällande fossila bränslen är däremot utsläppen mer betydande under 

produktionsskedet. Vindkraften behöver ändå också reglerkraft och därför är mångsidiga pro-

duktionsformer av stor vikt, tillsammans bidrar de också med sina säregna positiva effekter. 

Nedläggning/avveckling av vindkraftverk har också miljökonsekvenser, vilka kan jämföras med 

konsekvenserna under byggnadsskedet. 

Konsekvenserna för planeringsområdet bedöms genom granskning av nuvarande och planerad 

områdesanvändning. Vid konsekvensbedömningen beaktas, förutom i punkt 6.1 – Utredning om 

konsekvenserna i planeringsområdet, även intressenters och olika intressentgruppers synpunkter 

och åsikter.  

 

6.1.2 Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och livsmiljön 
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De av miljöministeriet angivna (Planering av vindkraftsutbyggnad – Miljöförvaltningens anvis-

ningar 4 sv | 2012) riktvärdena och rekommendationerna för såväl buller som skuggningar upp-

fylls till allt fast- och fritidsboende i ovan nämnda byar och deras närmaste omgivning.  

 Enligt Planering av vindkraftsutbyggnad - Miljöförvaltningens anvisningar 4 sv | 2012 får 

bullermedeltalet för sommarstugor inte överstiga ≤35 dB nattetid (kl. 22-7), medan bul-

lermedeltalet för fast boende inte får överstiga ≤40 dB nattetid (kl. 22-7). 

 För Finlands del har det inte fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer angå-

ende blinkeffekten, således har man i Planering av vindkraftsutbyggnad - Miljöförvalt-

ningens anvisningar 4 sv | 2012 – kap. 5.5.3 angett de gränsvärden som gäller för Tysk-

land, Danmark och Sverige; ”I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts re-

kommendationer för i vilken utsträckning blinkeffekter får förekomma. Till exempel i 

Tyskland är gränsvärdena för de beräknade maximisituationerna, utan att solskenstim-

marna beaktas, 30 timmar per år och 30 minuter per dag. I en så kallad verklig situation 

bör blinktiden begränsas till åtta timmar per år. I Danmark tillämpas i allmänhet högst tio 

timmar per år som gränsvärde för verkliga situationer. Motsvarande rekommendation i 

Sverige är högst åtta timmar per år och 30 minuter per dag.”  

 

”Fritidsbostaden” som har angetts i bild 24 har granskats av kommunen, och det är inte fråga 

om en fritidsbostad längre, utan byggnaden används som förråd. Byggnaden är även borttagen 

ur fastighetsregistret. 

Bild 24 förevisar bullersimuleringens resultat och bild 25 förevisar skuggningssimuleringens 

resultat, se även Bilaga 4 – Buller-, skuggnings- och siktanalys. 

 

 

Bild 24. Bullersimuleringen påvisar att inga fasta bostäder är innanför gränsen som överskrider 40 dB 

(röda punkter = fast boende). Bullersimuleringen påvisar också att endast en fritidsbostad finns innan-

för gränsen som överskrider 35 dB (blå punkter = fritidsbostäder). ”Fritidsbostaden” är dock i praktiken 

ett förråd som inte längre är antecknat som bostad i fastighetsregistret. För noggrannare granskning se 

bilaga 4 – Buller-, skuggnings- och siktanalys. 
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Bild 25. Skuggningssimuleringen påvisar att skuggningen till både de fasta bostäderna som till fritidsbo-

städerna ligger under de sedvanligt använda gränsvärdena för Danmark samt rekommendationerna i 

Sverige. Skuggningstimmarna ligger under 8 skuggtimmar per år och kan således inte anses som oskä-

liga. Grön linje = 8h-gränsen för skugga per år. För noggrannare granskning se bilaga 4 – Buller-, 

skuggnings- och siktanalys. 

 
Befolkningens struktur påverkas inte av vindkraftsparken, däremot ändras själva boendemiljön. 

Vindkraftverken blir synliga från ställvisa platser i både närområdet som i de omkringliggande 

byarna och blir således en del av den alldagliga landskapsbilden. Landskapsbildens utformning 

upplevs genom subjektiva åsikter och frågan huruvida bilden förbättras, inte förändras eller styrs 

mot en försämring är svårt att bedöma. En annan bidragande faktor till befolkningens ökning 

eller minskning är arbetsplatsernas antal i det direkta närområdet. Under vindkraftsparkens upp-

byggnadsfas kommer det att vara mera liv och rörelse i trakten, men på lång sikt skapar inte 

vindkraftsparken några andra jobb än eventuella servicearbeten. Vindkraftsparken bör därför, 

med beaktan av ovan nämnda aspekter, inte ses som en avgörande faktor för befolkningsut-

vecklingen i området.  

Projektområdet och de omgivande områdena används främst för skogsbruk och till utövande av 

rekreation på basen av allemansrätten. Även jakt bedrivs på området. 

Summering: I delgeneralplanen har man placerat vindkraftverkens anläggningsplatser till såd-

ana delområden att miljöministeriets angivna riktvärden och rekommendationer enligt Planering 

av vindkraftsutbyggnad – Miljöförvaltningens anvisningar 4 sv | 2012 inte överskrids.  

Gällande landskapsbilden är betraktarens åsikt subjektiv och där av faller tyngden på angivna 

riktvärden och rekommendationer. Därför kan det också anses att till de delar som riktvärden 

och rekommendationer uppfylls så påför inte delgeneralplanen några oskäliga olägenheter. På 

området för vindkraftsparken får/kan skogsbruk fortsättningsvis bedrivas, dock inte på det di-
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rekta anläggningsområdet för respektive vindkraftverk. Detsamma gäller t.ex. bär- och svamp-

plockning samt idkandet av jakt.  

 

6.1.3 Konsekvenser för jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 

 

Under byggnadsskedet kommer arbetsmaskiner att figurera i området och en viss förorening 

under arbetsskedet är därför också oundviklig. Anläggandet av såväl vägar som fundament och 

kranplatser kräver endast ytliga ingrepp i markytan, och ingreppen kan därför inte påstås med-

föra några långsiktiga eller geografiskt vidsträckta konsekvenser. När byggnadsskedet är över, 

produceras miljövänlig energi och varken jordmånen eller berggrunden kommer i det skedet att 

belastas. Som bränslefri energiproduktionsform är vindkraften också till fördel för såväl luftkvali-

teten som klimatet i sig.  

Summering: Det kan konstateras att vindkraftverk i drift inte påverkar luftkvaliteten, klimatet 

eller jord- och berggrunden med några negativa konsekvenser. 

 

Projektområdet befinner sig inte på grundvattenområde. På den östra sidan av riksväg 8 (Björne-

borgsvägen) ligger det närmast belägna grundvattenområdet. Grundvattenområdet benämns 

Kolnebacken 1047502 A och Kolnebacken 1047502 B och ligger på ett avstånd av ca 7,5 km från 

projektområdet. I Petalax kyrkby finns ett annat grundvattenområde på ett likartat avstånd, ca 8 

km. Grundvattenområdet i Petalax benämns Petalax 1047505. Båda grundvattenområdena hör 

till klass I. Med beaktan av var närmaste grundvattenområde är beläget, så leds den lokala vat-

tenavrinningen i annan riktning. Konsekvenserna för grundvattenområdet anses således som 

obetydliga.  

Summering: Vindkraftsparken i Långmossa kommer inte att orsaka några negativa konsekven-

ser för nämnda grundvattenområden. 

 

Projektområdet ligger på gränsen mellan två vattenavrinningsområden och den naturliga vatten-

avrinningen sker i huvudsak i både västlig som östlig riktning från Hyndbränn skogsväg. Den 

fortsatta avrinningen sker i bådadera fallen norrut och med riktning mot Malax Ådal. Från Malax 

Ådal letar sig vattenmassorna ut till Bottniska viken.  

En vindkraftsetablering i Långmossa kan påverka ytvattnet genom att vattnets naturliga balans 

tillfälligt förändras under byggnationen. När jordbyggnadsarbetet tar fart finns möjlighet att yt-

vattnets kvalitet tillfälligt präglas av ämnen som lösgörs ur jordmånen och av maskinella olje- 

samt bränsleläckage som kan förekomma på alla arbetsplatser. Såväl risken till nämnda förore-

ningar som konsekvenserna av dem bör ses som ringa, och man bör sträva till att lagra miljöfar-

liga ämnen i ändamålsenliga behållare. 

Summering: Under driftskedet kommer inte vindkraftsparken i Långmossa att orsaka några 

negativa konsekvenser för ytvattnet. Under byggnadsfasen finns dock risk till arbetsrelaterade 

oljeläckage eller olyckor. Det är också under denna fas som det ur ett föroreningsperspektiv lig-

ger den största risken till att marksubstanser i den lokala närmiljön förorenas. Genom att lag-

ringen av bränslen och dyl. sker i ändamålsenliga kärl/cisterner, minimeras också risker för mil-

jöpåverkan. Risken till negativa konsekvenser för den lokala miljön kan därför bedömas som yt-

terst småskalig. 

 

6.1.4 Konsekvenser för växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna 

 

En naturinventering har uppgjorts och resultaten har beaktats. 

Konsekvenserna för vindkraftverken fördelar sig till konsekvenserna under byggande, drift och 

nedläggning. Konsekvenserna under byggtiden förorsakas närmast av utjämnings- och fyllnings-

åtgärder riktade mot jordgrunden, men även grävning av kablar vilka närmast förorsakar buller 



 

PLANEBESKRIVNING FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK 

 

 

 

 
 
 

29 

 

och damm samt en ökad trafikering. I de områden som lämnar under kraftverken och lednings-

gatorna hamnar djurlivet att väja och den från tidigare befintliga växtligheten förstörs.  

Byggarbetsplatserna vid de planerade kraftverken och servicevägarna som leder dit placeras i 

skogsbestånd som inte konstaterats ha några särskilda naturvärden vad gäller växtligheten. Ef-

fekterna av vindkraftsbyggandet på naturtyperna och växtligheten i projektområdet bedöms vara 

ringa och motsvara närmast normala skogsbruksåtgärder samt byggande av skogsbilvägar. I de 

områden där vindkraftverken byggs har heller inga tecken på t.ex. flygekorrar observerats. På 

områden i planen, som är reserverade för vindkraft, förekommer inga anmärkningsvärda fågelar-

ter eller betydande häcknings-, födo- eller rastplatser.  

Föröknings- eller rastplatser för fladdermöss förekommer inte på områden reserverade för vind-

kraft. Projektområdet är inte placerat på fladdermössens centrala flyttstråk. De viktigaste rutter-

na för flyttande fladdermöss går troligtvis väster om projektområdet nära kustremsan. Rydell 

m.fl. (2012) har i ett flertal undersökningar konstaterat, att fladdermössens flyttningsaktivitet är 

störst vid kusten och i närheten av öar. Även Ijäs (2014) har i sina fladdermusundersökningar i 

Satakunta konstaterat, att flyttningsaktiviteten hos t.ex. dvärgfladdermusen avtar avsevärt 

längre in mot inlandet medan den är livligast vid kustremsan. Betydligt livligare dvärgfladder-

musflyttningsaktivitet än i inlandet, har konstaterats vid den Österbottniska kusten bl.a. i Harr-

ström (Ramboll 2014) och i Kvarkens skärgård (Fritzen 2014) jämfört med resultat från ett flertal 

fladdermusundersökningar som gjorts för vindkraftsprojekt i inlandet. Kusterna och andra sam-

manhängande vattenområden hjälper fladdermössen att navigera under flyttrutten. Långmossa 

projektområde är ett sammanhängande skogsområde cirka 10 kilometer från kusten, på området 

finns inga vattendrag eller höga backkrön som vägleder flyttrutten. På basen av förutnämnda 

orsaker anses inverkan på flyttande fladdermöss som liten. 

I Sydbotten och Kvarkenområdet bildar Bottenvikens kustremsa den centrala linjen för flyttfågel-

stråk. Utredningsområdet för Långmossen befinner sig på ett skogs- och kärrdominerat område 

och avståndet till Bottenvikens strandlinje är som närmast 8-9 kilometer, därmed kommer flytt-

fågelstråken som följer Bottenvikens strandlinje att gå förhållandevis nära utredningsområdets 

västra sida och delvis också över det. Stora vattenfåglars, såsom gåsars, svanars och tranors, 

flyttaktivitet är livligare än genomsnittet på området och bl.a. en del av Söderfjärdens tranor 

flyttar också via det.  

Långmossa tillhör i Österbottens etapplandskapsplan 2 till Flatbergens vindkraftsområde. Flytt-

fåglars kollissionsrisk och kollissionsmängd har undersökts i hela Flatbergens vindkraftsområde i 

samband med etapplandskapsplan 2:s Natura-bedömning. I undersökningen har antagits att 30 

vindkraftverk placerats på Flatbergens område. De mest centrala flyttfågelarternas kollissionsris-

ker vid Flatbergens vindkraftsområde har listats i tabellen nedan.  

 

Art Genomsnittlig kollissionsrisk 

(individer/år) under 

flyttningstid

Sädgås 0,7

Grågås 1,0

Storskarv 0,0

Sjöorre och svärta 0,0

Fjällvråk 0,1

Skrattmås 0,0

Sångsvan 1,8

Lommar 0,4

Havsörn 0,0

Trana 2,2  

Tabell 1. Kollissionsrisk som orsakas av Flatbergens vindkraftsområde för ett antal vanliga flyttfågelar-

ter. 
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Bild 26. Flatbergens vindkraftsområde i etapplandskapsplan 2 (Källa: Ramboll 2013)  

 
För genomgående flyttfågelstråk varierar kollissionsrisken, störst är risken för tranor. Samman-

lagt är antalet kollisioner orsakad av Flatbergens vindkraftsområde, för tidigare nämnda fågelar-

ter, knappt tio individer per år. Detta orsakar inte ändringar i populationen av de tidigare 

nämnda arterna. Jämfört med Flatbergens vindkraftsområde är Långmossa vindkraftsområde till 

ytan knappt hälften så stort och kraftverkens antal är en tredjedel. Kollissionsrisken och antalet 

kollisioner vid Långmossa vindkraftsområde är därmed naturligt mindre än tidigare nämnda siff-

ror.  

I området eller i dess omedelbara närhet finns inga naturskyddsområden eller några områden 

som tillhör Natura-2000. I Natura-bedömningen för etapplandskapsplan 2 konstaterades att pro-

jektområdet inte orsakar märkbara konsekvenser för närliggande Natura-områden. 

Elöverföringslinjens inverkan på naturens mångfald och organismarter är små, såvitt föreslagna 

rekommendationer i naturinventeringen beaktas i byggnadsskedet. 

Summering: Naturinventeringen har beaktats i planen genom undvikandet av att placera varken 

vägar eller vindkraftverk på de värdefulla biotoperna, eller på andra platser som på något vis är 

av betydelsefull karaktär. Objekt som är viktiga för naturens mångfald har beaktats med plane-

beteckningar och -bestämmelser. Resultaten av inventeringarna och utredningarna finns närmare 

presenterade i den uppgjorda naturinventeringen. Naturinventeringen som Bilaga 7 - Naturin-

ventering för Långmossa. Elöverföringen kan förverkligas enligt alternativ 1, men i linjedrag-

ningen bör rekommendationerna i naturinventeringen beaktas (Bilaga 8).  

 

6.1.5 Konsekvenser för region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och 

trafiken 

 

Markanvändningen i och omkring projektområdet styrs huvudsakligen av Österbottens land-

skapsplan. Landskapsplanen är uppgjord för att styra region- och samhällsstrukturen i landskap-

et. För att inte förhindra möjligheten till en fungerande region- och samhällsstruktur är det viktigt 

att beakta den planläggningshierarkiska ordningen, på så vis kan motstridiga planer undvikas och 

helhetsbilden bättre tillgodoses.  
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Landskapsplanerna i Finland kan, genom så kallade etapplaner, komplementeras till behövliga 

delar. För Österbottens del handlar det, vid dags datum, om 3 st. kompletteringsplaner; Etapp-

landskapsplan 1, Etapplandskapsplan 2 och Trafiksystemplan.  

Varken i landskapsplanen eller i tillhörande etapplaner har det angetts sådana beteckningar, eller 

sådana reservationer, som delgeneralplanen för Långmossa vindkraftspark skulle strida emot. 

Projektområdet ligger avskilt från den övriga planerade samhällsstrukturen i Malax kommun. Då 

kraftverken byggs samt då de är i drift kommer detta att förändra kraftverksområdets struktur, 

eftersom vägar, elöverföringsnät, eventuella elstationer och anläggningsområden måste byggas. 

Vindkraftverksområdena används då inte bara för jord- och skogsbruk utan också för industriell 

energiproduktion.  

Summering: Det kan konstateras att delgeneralplanen för Långmossa står inte i konflikt med 

Österbottens landskapsplan eller någon av nämnda kompletteringsplaner, utan förverkligar istäl-

let den under arbete varande etapplandskapsplan 2. Samtidigt kan den information som trafik-

systemplanen ger användas i planearbetet. 

 

Region- och samhällsstrukturens konsekvenser under vindkraftverkens driftstid utgörs i huvudsak 

av visuella förändringar riktade mot landskapet, vilka uppstår av de massiva strukturerna, bullret 

under vindkraftverkens funktion, blinknings- och skuggningskonsekvenser på närbebyggelsen 

samt fåglarnas kollisionsrisk i både vindkraftverken som i uppförda elledningar. Enligt anvisningar 

från luftfarten är även höga kraftverk anordningar som möjligen äventyrar flygsäkerheten och vid 

placeringen och beteckning av dem skall flygtrafikens krav beaktas. 

Sett till den mer lokala strukturen kommer projektområdets huvudsakliga användningsändamål 

även i fortsättningen att vara skogsområde och där av kommer vindkraftsparken inte nämnvärt 

att begränsa eller förändra områdets interna karaktär, förutom till de delar där vindkraftverkens 

anläggningsplatser och servicevägar placeras.  

Man bör dock beakta att en framtida och eventuell byggnation, från nuvarande byggnation och i 

riktning mot vindkraftsparken, begränsas. Samtidigt som man går in för att anlägga en vind-

kraftspark, så begränsar man markanvändningen på planeområdet. I och för sig ligger planeom-

rådet utanför den byggda miljön och således rekommenderas inte själva planeområdet för ny-

byggande, med främsta avseende på fast boende. Genom att man i planläggningsarbetet beaktat 

kända markanvändningsbehov förhindrar man också sannolikt kännbara konsekvenser i detta 

avseende. 

Summering: Vid uppgörandet av delgeneralplanen har inte framkommit sådana markanvänd-

ningsformer, eller för framtiden kända behov, som vindkraftsparken på något sätt skulle be-

gränsa eller förhindra. Konsekvenserna av planläggningsarbetet bör därför ses som att man till 

ett skogsbruksdominerat område tillför ett mervärde, genom att utnyttja marken mer 

mångsidigt. 

 

Som bränslefri energiproduktionsform ökar vindkraften egenförsörjningen av energi och funkt-

ionssäkerheten av el. Jord- och skogsbruk som bedrivs på det aktuella planeområdet får fort-

sätta. Avkastningen av inkomstskatterna och bl.a. fastighetsskatterna har positiva konsekvenser 

för kommunens ekonomi och vindkraftsproduktionen kan inom turismen användas som en positiv 

attraktionsfaktor. Projektet har en indirekt och direkt sysselsättande inverkan. Det kan och bör 

nämnas att nämnda näringsgrenar delvis påverkas, eftersom delområden på planeområdet tas i 

användning när infrastruktur, fundament och kranplatser skall anläggas. Men, förutom nämnda 

näringsgrenar finns det på planeområdet inga andra arbetsplatser, eller någon annan närings-

verksamhet, som bör beaktas.  

Summering: Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör konsekvenserna ses som godartade. 

 

Kraftöverföringen från vindkraftsparken till stamnätet kommer att förverkligas som luftledning. 

Internt kommer all elöverföringen ske med jordkabel. 
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Jordkablarna grävs ned i marken till ca 0,7 meters djup och de placeras i huvudsak i anslutning 

till servicevägarna. Att placera jordkablarna in till befintliga skogsvägar underlättar servicearbe-

ten och samtidigt undviks specifika ledningsgator i direkta skogsområden, vilket skulle medföra 

intrång i från tidigare orörda, och där av även enhetliga, skogsbruksmarker. 

I mån av möjlighet placeras luftkablarna i anslutning till servicevägarna. Att placera luftkablarna 

in till befintliga skogsvägar underlättar servicearbeten och samtidigt undviks specifika lednings-

gator i direkta skogsområden, vilket skulle medföra intrång i från tidigare orörda och där av även 

enhetliga skogsbruksmarker. 

Summering: Ledningsgator in till befintliga vägområden är att föredra, eftersom underhållet 

underlättas genom en samlad kommunalteknik. För luftkablar krävs en bredare ledningsgata, 

medan det ställvis, beroende på jordmånen och berggrunden, kan vara mer kostsamt att anlägga 

jordkabel. För ett estetiskt trevligare skogsområde är jordkabel att föredra.  

Såväl naturvärden som fornminnen bör beaktas oberoende om man anlägger ledningsgatan ge-

nom skogbeklädda partier eller i direkt anknytning till ett vägområde, därför medför nämnda 

alternativ likartade konsekvenser i frågan. Den tyngsta faktorn till att välja vägområdets direkta 

anknytning framom skogbeklädda partier är att såväl enhetliga skogsbruksmarker kan bibehållas 

som att serviceunderhållet underlättas.  

 

Hyndbränn skogsväg sträcker sig som en centralaxel genom hela projektområdet och tillgänglig-

heten till området är således god. I det fallet att en vindkraftspark byggs på området kommer 

endast mindre förbättringar av nämnda skogsväg, samt korta stickvägar ut till respektive vind-

kraftverk, att behövas. Hyndbränn skogsväg leder genom området, därmed är området tillgäng-

ligt från olika alternativa rutter.  

I praktiken ändras inte den dagliga trafiken på planeområdet under vindkraftsparkens driftskede. 

Årligen utförs 2-4 servicebesök per kraftverk förknippade med vindkraftverkens förutsägbara 

underhåll. Utöver detta görs 1-5 oförutsägbara servicebesök per kraftverk. Dessa besök görs i 

huvudsak med paket- och personbil.   

Inverkan på trafiken och trafiksäkerheten är som störst under vindkraftsparkens byggnadsskede. 

I vindkraftparkens byggnadsskede uppstår trafikmängder som en följd av byggnadsarbetet, 

dessa har uppskattats på basen av transportbehov för jordmassor och komponenter som krävs 

för anläggandet (bl.a. kraftverkskomponenter, fundament, lyftplatser och vägar). I följande tabell 

har en grov uppskattning gjorts för byggnadsskedets trafikmängder gällande tung trafik. Utöver 

dessa transporter kommer det också under byggnadsskedet att uppstå en del personbilstrafik på 

området.  

 
Trafikmängder 

Transport 
Kraftverk  

(st) 
Park 
(st) 

Kraftverkskomponenter 5-7 45-63 

Lyftkran 5-8 45-72 

Fundament – Betong 110-150 1000-1350 

Fundament – Stål 2 18 

Lyftplatser 100 900 

Upprustning av väg 18 160 

Ny väg 45  400 

Sammanlagt 285-330 2168-2563 

Tabell 2. Trafikmängder för tung trafik under byggnadsskedet.  

 

De negativa konsekvenserna kring trafiken och vägnätet bör ses som småskaliga. Vägnätet om-

fattar det nya servicevägnätet samt det befintliga vägnätet på området. Det befintliga vägnätet 

förbättras för att motsvara transporternas krav. Skador som orsakats av transporter på vägnätet 

repareras under byggnadsskedet och efter byggnadsskedet repareras vägarna för att åtminstone 

motsvara ursprungligt skick. De största konsekvenserna och påfrestningarna som påförs trafiken 

under byggnadsskedet förorsakas av betongtransporterna och transporterna av jordmassor till 
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såväl lyftplatser som vägar. Trafikpåverkan som uppstår vid avslutandet av verksamheten är 

likartad mot den i byggnadsskedet, den är dock troligtvis något mindre. De positiva konsekven-

serna bör ses i förbättringsåtgärder på Hyndbränn skogsväg samt de nya vägarna till vindkraft-

verken som projektet möjligtvis medför.  

I sin helhet räcker byggnadsskedet för Långmossa vindkraftsparks cirka 8-12 månader. I första 

skedet upprustas befintliga vägar samt att nya vägar och lyftplatser uppförs vid kraftverksplat-

serna. Jordmassor som krävs för vägar och lyftplatser samt jordmassor som förs bort från lyft-

platserna transporteras med lastbilar. Byggnadsskedet av vägar och lyftplatser räcker cirka 3-4 

månader. Därefter anläggs kraftverksfundamenten. Betong och stål till kraftverksfundamenten 

transporteras till området med betongbil respektive lastbil. Färdigställandet av fundamenten 

räcker cirka 2-4 månader. Ett kraftverksfundament gjuts åt gången. Enskilt största trafikmäng-

derna infaller på den dag fundamenten gjuts, då kan betongbilar som bäst köra till området med 

10 minuters mellanrum. När fundamenten färdigställts påbörjas uppresningen av kraftverken. 

Vanligtvis transporteras kraftverkskomponenterna till området och lagras där före uppresning. En 

del av komponenterna kan även transporteras till området under uppresningen. Vindkraftverkens 

uppresningsskede tar cirka 2 månader. Under uppresningsskedet monteras en lyftkran på kraft-

verkets lyftområde. Lyftkranen transporteras till området genom lastbilstransport. Under skedet 

för kraftverkens ibruktagande begränsas trafiken till ringa personbilstrafik. 

Transporten av vindkraftskomponenter bör styras till den vägsträckning som klarar av såväl 

långa som tunga transportekipage. Om specialtransporter informeras i förväg och man försöker 

förverkliga dem under tidpunkter när inverkan på områdets trafik är så liten som möjligt. Infar-

ten till projektområdet kan ske från Ribäcksvägen eller Långmossavägen. För att nå projektom-

rådet kan egentligen 3 alternativ beaktas. De tänkbara och eventuellt möjliga alternativen för 

specialtransporter presenteras i rapporten Österbottens vindkraft och specialtransporter. I rap-

porten framkommer följande: 

 Det aktuella projektområdet ligger väster om förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen). Det 

bästa alternativet är att köra specialtransporterna till området via förbindelseväg 6780 

(Petalaxvägen). Förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen) är till största delen grusbelagd, 

rak och jämn även om den är tämligen smal. Vägen kan användas för specialtransporter i 

synnerhet då vägytan är frusen eller torr.  

Lågasbro som befinner sig på Nybrovägen förhindrar naselltransporterna via regionförväg 

679 (Malaxvägen). Andra än Merventos naselltransporter kan emellertid kringgå den via 

förbindelsevägarna 17559 (Övermalax långtået) och 17560 (Kråkbacksvägen). De andra 

broarna på förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen) begränsar inte specialtransporterna när 

det gäller vikterna. På vägen finns det inte heller andra höjdbegränsningar än luftled-

ningar. De små broarna på vägen över vattendraget är ca 6,50 m breda, men räckena är 

tämligen låga.  

 

Alternativa rutter, baserade på vilka brokonstruktioner som möjliggör vindkraftstransporter för 

ett flertal vindkraftstillverkare, presenteras nedan: 

 Alternativ 1. 

o Riksväg 8 (Björneborgsvägen) – regionväg 679 (Malaxvägen) – förbindelsevägar-

na 17559 (Övermalax långtået) – Havrasvägen – Långmossavägen. 

 Alternativ 2. 

o Riksväg 8 (Björneborgsvägen) – regionväg 679 (Malaxvägen) – förbindelsevägar-

na 17559 (Övermalax långtået) – förbindelseväg 17560 (Kråkbacksvägen) – för-

bindelseväg 17463 (Ribäcksvägen). 

 Alternativ 3. 

o Riksväg 8 (Björneborgsvägen) – förbindelseväg 6780 (Petalaxvägen) – förbindel-

seväg 17463 (Ribäcksvägen). 

 

Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) för respektive alternativ anges nedan och presenteras i 

bild 27: 



 

PLANEBESKRIVNING FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK 

 

 

 

 
 
 

34 

 

 

 Alternativ 1. 

o Malaxvägen 1 894 fordon/dygn 

o Övermalax långtået 804 fordon/dygn 

o Havrasvägen 463 fordon/dygn 

o Långmossavägen 125 fordon/dygn 

 Alternativ 2. 

o Malaxvägen 1 894 fordon/dygn 

o Övermalax långtået 804 fordon/dygn 

o Kråkbackvägen 348 fordon/dygn 

o Ribäcksvägen 125 fordon/dygn 

 Alternativ 3. 

o Petalaxvägen 230 fordon/dygn 

o Ribäcksvägen 78 fordon/dygn 

 

Bild 27. Projektområdets genomsnittliga dygnstrafik 1.1.2012. Trafikverket. 

 

Av presenterade ruttalternativ kan alternativ 3 anses som det mest lämpliga alternativet för spe-

cialtransporter och rekommenderas som utgångsalternativ åt aktören. Alternativ 3 utgår från 

riksväg 8 (Björneborgsvägen) via förbindelseväg 6780 (Petalaxvägen) via förbindelseväg 17463 

(Ribäcksvägen) och därefter in på det skogsvägsnät som söderifrån leder till Hyndbränn Skogs-

väg. Alternativt anläggs en ny väg till planeområdets nordöstra delområde och den från tidigare 

befintliga skogsvägen. Möjliga dragningar för Alternativ 3 kan studeras närmare i bild 28 och 29. 
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Bild 28. Alternativ 3, rutten med riksväg 8 (Björneborgsvägen) som utgångspunkt, via förbindelseväg 

6780 (Petalaxvägen), via förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen) och därefter in på det skogsvägsnät som 

söderifrån leder till Hyndbränn Skogsväg. 

 

Bild 29. Alternativ 3, rutten med riksväg 8 (Björneborgsvägen) som utgångspunkt, via förbindelseväg 

6780 (Petalaxvägen), via förbindelseväg 17463 (Ribäcksvägen) och i höjd med planeområdets nordöstra 

del anläggs en ny väg in till projektområdet, vilken i sin tur leder till Hyndbränn Skogsväg. 
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Vägarna som används lämpar sig i huvudsak för tung trafik och specialtransporter. Vid behov 

upprustas vägarna att motsvara kraven för transporterna. Olägenheterna som uppstår av trafi-

ken, som föranleds av vindkraftparken, kan minskas genom att styra trafiken till lämpliga tid-

punkter. Det eftersträvas att den tunga trafikens transporter utförs mellan kl. 7-21. Angående 

specialtransporterna eftersträvas att dessa utförs vid tidpunkter när den övriga trafikens framfart 

inte märkbart störs. På bebyggda delar längs närliggande mindre vägar kan väghållaren vid be-

hov sänka hastighetsbegränsningen under byggnadsskedet. På så vis minskas framför allt risker-

na som riktas till lätt trafik.  

De mest betydande trafikkonsekvenserna som orsakas av projektet riktas till projektområdets 

närhet, där till exempel kross- och betongtransporter genomförs. Dessutom inverkar special-

transporterna på hur trafiken flyter på vägar av lägre vägklass. I alternativ 3 är dessa vägar Pe-

talaxvägen och Ribäcksvägen, på vilka trafikkonsekvenserna kan anses som måttliga eller små. 

Det kan uppskattas, att ökningen av tung trafik på närområdets vägar under byggnadsskedet 

(under cirka 8-12 mån) inte torde orsaka märkbar försämring av trafiksäkerheten, eller öka 

olycksrisken.  

Summering: Som slutsats kan nämnas att transporterna kommer att ske längs vägar av både 

högre som lägre ordning och av olika karaktär, där bärigheten bland dem kan variera. Vid behov 

upprustas vägarna till att motsvara transportkraven och skador orsakade av transporter repare-

ras. Angående trafikens konsekvenser kan temporära störningar närmast förekomma under 

byggnadsskedet och under ett eventuellt avvecklingsskede. Konsekvenserna för trafiken bedöms 

sammantaget som ringa, eftersom trafiken bör ses som kortvarig i det långa loppet. Vindkraft-

verken är placerade så långt från bygdevägar att de under driftstiden inte förorsakar fara för den 

allmänna trafiken. 

 

6.1.6 Konsekvenser för stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön 

 

I det flacka Österbotten påverkas kraftverkens synlighet främst av hur mycket terrängen skym-

mer sikten samt mängden åkerområden. På de öppna odlingsområdena i älv- och ådalarna syns 

kraftverken långt, men också där begränsas sikten i hög grad av träden längs vattendragen och 

kring bosättningen. 

Inverkan på landskapet kan anses vara störst, om de landskapsobjekt som drabbas är klassifice-

rade som värdefulla och känsliga. Sådana platser är i synnerhet värdefulla landskapsområden av 

riksintresse, regionalt värdefulla kulturlandskap i landskapsplanen, kulturhistoriskt värdefulla 

objekt, sönderskurna skärgårdslandskap och andra enhetliga landskap vid vattendrag samt na-

turlandskap av ödemarkskaraktär såsom skyddade, vidsträckta, öppna myrmarker. Landskapet 

kan antingen vara ett naturlandskap eller en kulturmiljö skapad av människor. I kulturmiljön kan 

man särskilja kulturlandskap och byggd kulturmiljö och den omfattar också fasta fornlämningar 

och vårdbiotoper. 

Vid anläggandet av en vindkraftspark kräver vägnätet samt platserna för respektive vindkrafts-

fundament och -kranbil de största ingreppen i miljön. Av byggnationen sker en förändring i jord-

mån och trädbestånd, topografin ändras till en del samtidigt som själva landskapsbilden, från 

ställvisa håll i närområdet, får en ny skepnad.  

För att transportfordon som levererar vindkraftverkens komponenter skall kunna ta sig fram på 

befintliga vägar, bör vägarna vara jämnt sluttande och jämnt stigande. Transportfordonen i fråga 

är långa och höjdskillnaderna i vägbanan kan därför inte variera i en alltför stor skala. Planeom-

rådet är svagt kuperat och befintliga vägar finns, således reduceras behövliga byggnadsingrepp i 

vägnätet och endast en marginell omstrukturering av den lokala terrängen påförs planeområdet. 

Den stora förändringen ligger således inte i de jordmånsingrepp som själva byggnationen kräver, 

utan förändringen framkommer istället i den byggda miljön genom en för området ny landskaps-

bild. Ur landskapssynpunkt bedöms Långmossa som ett lämpligt område för vindkraftsetablering. 

Förutom att området finner stöd i etapplandskapsplan 2, så ligger området i ett stort skogs-

marksområde var i ingen fast bosättning förekommer.  
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För bosättningen i Ribäcken, Västerbrännan, Storsjön och Långmossen kommer vindkraftsparken 

nära inpå, avståndet ca 1km. På nämnda områden kommer landskapsbilden att ändra struktur, 

men det är inte per automatik i den närmaste omgivningen som landskapsbilden förändras mest. 

Gårdarna vid Storsjön ligger relativt nära vindkraftsparken, men gårdarnas placering gentemot 

de öppna åkerområdena gör att insynen till vindkraftsparken delvis blir begränsad. Gårdarna i 

Långmossa får däremot en bättre insyn i vindkraftsparken, just pga. de öppna åkerområdena 

som breder ut sig från nämnda gårdar och i riktning mot vindkraftsparken, se bild 30.  

I sydlig riktning från Övermalax tätortsområde kommer de öppna åkerområdena kring Malax 

Ådal, området för Kulturlandskapet vid Malax å, att bjuda upp till en fri insyn i vindkraftsparken, 

speciellt för de hus som ligger på den norra/östra sidan om regionväg 679 (Malaxvägen), se bild 

31. Bild 32 visar att insynen ställvis är begränsad från den norra/östra sidan.  

Insynen från husen på den södra/västra sidan om regionvägen begränsas dock kraftigt pga. de 

lokala terrängförhållandena. Höjderna vid Alnäsbacken, Nymansbacken och Kackurbacken gör att 

insynen från nämnda sida om regionvägen nästintill uteblir, se bild 33.  

Petalax kyrkonejd och Bebyggelsen vid Lolax bygata har i landskapsplanen för Österbotten beto-

nats som en regionalt betydande kulturhistorisk miljö, på vilket sätt vindkraftsparken i Lång-

mossa påför nämnda miljö en förändrad landskapsbild förevisas i bild 34.  

Bilderna 35 och 36 ger också en inblick i hur landskapsbilden påverkas. 

Fotnot; I fotomontagen har både Långmossa vindkraftspark som Ribäckens vindkraftspark beak-

tats. Långmossas vindkraftverk angivna med rödfärgad numrering och Ribäckens vindkraftverk 

angivna med blåfärgad numrering. För att på ett tydligare sätt framhäva vindkraftverkena i 

nedanstående bildmontage, så har man färglagt dem med svart färg. 

 

 

Bild 30. Fotomontage från Långmossa (Långmossavägen). De öppna åkerområdena ger betraktaren fri 

insyn i vindkraftsparken. För noggrannare granskning se bilaga 5 – Fotomontage. 

 



 

PLANEBESKRIVNING FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK 

 

 

 

 
 
 

38 

 

 

Bild 31. Fotomontage från Bjerga (~ Bjergavägen 5). De öppna åkerområdena ger betraktaren fri insyn i 

vindkraftsparken. För noggrannare granskning se bilaga 5 – Fotomontage. 

 

 

Bild 32. Fotomontage från Övermalax (~ Malaxvägen 670). För noggrannare granskning se bilaga 5 – 

Fotomontage. 
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Bild 33. Fotomontage från Övermalax (Övermalax Långtået – Havrasvägen/Kråkbackvägen). Bl. a. höj-

den vid Alnäsbacken bidrar till att varken vindkraftsverken i Långmossa vindkraftspark eller i Ribäckens 

vindkraftspark är synliga i horisonten. För noggrannare granskning se bilaga 5 – Fotomontage. 

 

 

Bild 34. Fotomontage från Petalax (Långbackvägen). Även från den västra sidan av förbindelseväg 6780 

(Petalaxvägen) är insynen till vindkraftsparken väldigt begränsad. För noggrannare granskning se bilaga 

5 – Fotomontage. 
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Bild 35. Fotomontage från Mamrelund (Västra sidan av Mamreträsket). Ett fåtal vindkraftverk stiger upp 

ovanför trädlinjen. För noggrannare granskning se bilaga 5 – Fotomontage. 

 

 

Bild 36. Fotomontage från Limossa (Ribäcksvägen). Den typiska landskapspåverkan från ställvisa håll 

längs med Ribäcksvägen. För noggrannare granskning se bilaga 5 – Fotomontage. 
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I bild 37 och 38 finns presenterad en för Långmossas område utarbetad siktanalys, som påvisar 

hur många vindkraftverk som är synliga från platser i närområdet. Siktanalysen har beaktat ter-

rängens former och skogsfigurer. Enligt analysen är områdena runt vindkraftverken till största 

delen skogiga områden, vart vindkraftverken inte syns. Däremot på öppna odlingsområden och 

öppna myr- och sjöområden syns vindkraftverken över det långa öppna utrymmet. Vindkraftver-

ken kan vara synliga på över 10 kilometers avstånd. 

 

 

Bild 37. Siktanalysen påvisar både hur många vindkraftverk som är synliga och från vilka platser de är 

synliga. I bilden beaktas ett avstånd på 10 km utgående från angiven nacellhöjd. För noggrannare 

granskning se bilaga 4 – Buller-, skuggnings- och siktanalys. 
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Bild 38. Siktanalysen påvisar både hur många vindkraftverk som är synliga och från vilka platser de är 

synliga. I bilden beaktas ett avstånd på 10 km utgående från vingspetsarnas högsta punkter. För nog-

grannare granskning se bilaga 4 – Buller-, skuggnings- och siktanalys. 

 

I nära anknytning och på den nordvästra sidan om vindkraftsparkens influensområde ligger ett 

område som i landskapsplanen benämns ”Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för 

turism och rekreation”. Området beskrivs som attraktivt med tanke på turismen och att man vid 

planering och utveckling av turismrelaterade funktioner bör fästa uppmärksamhet vid områdets 

särdrag och dra nytta av deras attraktionskraft. Det nämns också att rekreationsområden och -

leder bör bilda samverkande nätverk och att byggande för turism och rekreation bör anpassas till 

miljön. En orsak till att området benämns på detta vis är det flertal fornlämningar som finns i 

området. Man talar om ett område för ”Natur och kultur i stad och på landsbygd”.  

Till planläggningsarbetet har man inte uppgjort en specifik arkeologisk utredning. Man har istället 

lyft fram redan tidigare kända och inventerade objekt. Man har dessutom granskat respektive 

anläggningsplats för respektive vindkraftverk. Genom att undvika en placering av både vägar 

som vindkraftverk på de områden som är skyddade enligt fornminneslagen så har man säker-

ställt att åtminstone inga kända fornminnesplatser riskerar att bli förstörda.  

Summering: I sin helhet förblir planeområdet ett område för jord- och skogsbruk samt rekreat-

ion. De områden som ändrar karaktär är de platser till vilka vindkraftverkens fundament och 

vindkraftparkens servicevägar samt infrastruktur placeras. Ur ett byggnadsmässigt perspektiv 

bör konsekvenserna ses som normala. En omstrukturerad landskapsbild är ett naturligt faktum 

om vindkraftsparken uppförs, men omstruktureringen styrs, och begränsas, av de lokala topogra-
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fiska höjdförhållandena. Huruvida landskapsbilden påverkas negativt, neutralt eller positivt beror 

långt på respektive människas subjektiva åsikt och är därför svår att bedöma.  

Landskapskonsekvenserna för den nationellt betydande kulturhistoriska miljön Malax kyrka och 

prästgård anses obetydlig, vindkraftsparken ligger så pass långt borta att parkens vindkraftverk 

knappt stiger över trädlinjen i horisonten. Denna bedömning gäller även för de regionalt värde-

fulla kulturmiljöerna Petalax kyrkonejd samt Bebyggelsen vid Lolax bygata. Däremot påförs den 

regionalt värdefulla kulturmiljön Kulturlandskapet vid Malax å en förändrad landskapsbild och till 

denna del bedöms konsekvenserna som subjektiva. 

För rekreationen och turismen medför vindkraftsområdet i Långmossa inga betydande konse-

kvenser. Det i landskapsplanen angivna området ”Område för turistattraktioner / utvecklingsom-

råde för turism och rekreation” ligger på den västra sidan av Långmossa vindkraftspark och nå-

gon betydande säkerhetsrisk mellan det ifrågavarande området och vindkraftverken finns inte. 

Vindkraftverken är belägna på minst 200 meters avstånd från ifrågavarande område.  

Vindkraftsparkens vindkraftsverk har styrts till sådana platser som inte föranleder negativa kon-

sekvenser för, eller som på något annat sätt skulle missgynna, konstaterade fornminnen i pro-

jektområdet. 

 

6.1.7 Konsekvenser för försvarsmaktens funktion 

 

Delgeneralplanen kan medföra negativa konsekvenser för Försvarsmakten gällande luft- och ra-

darövervakning samt flygövningar.  

Av Försvarsmakten har begärts utlåtande angående delgeneralplanen och Försvarsmakten har 

meddelat att deras verksamhet på området inte kommer att påverkas fastän vindkraftverk upp-

förs på området.  

Summering: Inga negativa konsekvenser är att vänta. 

 

6.1.8 Kumulativa konsekvenser 

 

För Långmossa vindkraftsparks del är det viktigt att lyfta fram de sammantagna konsekvenserna 

med delgeneralplanen för Ribäckens vindkraftspark. Båda vindkraftsparkerna ligger inom Flatber-

gen benämnda område i etapplandskapsplan 2, och bör pga. sin direkta närhet till varandra ana-

lyseras gemensamt. Därför har både Långmossas- som Ribäckens vindkraftverk lyfts fram i fo-

tomontagen och i en den för området uppgjorda bulleranalysen har studerats eventuella sam-

verkningar i ljudspridningen. Fotomontagen illustreras i bilderna 30-36 medan den gemen-

samma bulleranalysen förevisas nedan i bild 39.  

 

 Enligt Planering av vindkraftsutbyggnad - Miljöförvaltningens anvisningar 4 sv | 2012 får 

bullermedeltalet för sommarstugor inte överstiga ≤35 dB nattetid (kl. 22-7), medan bul-

lermedeltalet för fast boende inte får överstiga ≤40 dB nattetid (kl. 22-7). 
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Bild 39. Gällande bullerspridningen uppnås inte samverkande effekter för Långmossa vindkraftspark och 

Ribäckens vindkraftspark. Gränsen för 35 dB anges med grönfärgad ring och gränsen för 40 dB anges 

med orangefärgad ring. För noggrannare granskning se bilaga 4 – Buller-, skuggnings- och siktanalys. 

 

Summering: Likt fotomontagen och bulleranalysen påvisar så är de kumulativa konsekvenserna 

ringa. I landskapsbilden sker självfallet en förändring över ett vidare område, men enligt upp-

gjorda fotomontage påverkar det inte den ställvisa landskapsbilden på något nämnvärt sätt. I 

huvudsak är det alltså platserna där landskapsbilden ändrar som ökar i antal, inte intrycket från 

den enskilda platsen. Gällande bulleranalysen har genom simulering kunnat konstateras att av-

ståndet mellan parkerna är av sådan storlek att Långmossa vindkraftspark och Ribäckens vind-

kraftspark inte samverkar gällande ljudspridningen. 

Kumulativa konsekvenser för flyttfågelbeståndet har presenterats i punkt 6.1.4. 

 

6.2 Uppföljning av konsekvenser 

 

Vindkraftsprojektets konsekvenser för fiskgjusen i närområdet skall följas upp i fortsättningen. 

Uppföljning av fiskgjusens födoflygning genomförs då häckning lyckats vid revir i närområdet. 

Före inledande av uppföljningen rekommenderas att omfattningen och det noggrannare innehål-

let överenskoms med NTM-centralen i Södra Österbotten. 

 

6.3 Störande faktorer i miljön 

 

Vindkraftverkens placering har styrts till en optimal placering med beaktan av såväl naturen som 

den boende lokalbefolkningen i de närbelägna områdena. För naturens del har man beaktat såväl 

värdefulla biotoper som djur- och fågellivet. För lokalbefolkningen i närområdet har buller- och 
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skuggningseffekter analyserats och vindkraftsverkens positioner har, för Långmossas del, styrts 

till de platser där de rekommenderade riktvärdena enligt Planering av vindkraftsutbyggnad - Mil-

jöförvaltningens anvisningar 4 sv | 2012 uppfylls. 

 

6.4 Planebeteckningar och planebestämmelser 

 

Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.3 – Områdesreserveringar samt angivna på 

delgeneralplanekartan. 

 

6.5 Namn 

 

Planens namn är DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK. 

7. GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN 

7.1 Genomförande och tidsplanering 

 

Målsättningen är att delgeneralplanen slutligt skall vara klar för godkännande våren 2015. Efter 

att delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägarna och 

den på området aktiva aktören. 

 


