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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

1.1 Identifikationsuppgifter 

Planeområdet är beläget i Malax kommun och berör främst Petalax by och de boende i 
Ribäcken. 

Uppgörandet av delgeneralplanen för Ribäckens vindkraftspark i Malax kommun har utförts 

av Ramboll Finland Oy. Arkitekt SAFA Jouni Laitinen har fungerat som planläggare i pro-
jektet, Lantmäteriingenjör YHS Jonas Lindholm har fungerat som ansvarig plane-
rare/projektchef. 

 

PLANLÄGGARE: PLANLÄGGNINGSKONSULT: 

Malax kommun Ramboll Finland Oy 

Malmgatan 5 
66101 MALAX  
Tel. (06) 347 7111 
 
www.malax.fi 

Hovrättsesplanaden 19 E,  
65100 VASA  
Tel. 020 755 7600 
Fax 020 755 7602 
www.ramboll.fi 

  

Kontaktperson: 

Planläggningsingenjör: 
Niko Toivonen 
T +358 50 511 7072 

E-post: niko.toivonen@malax.fi  

Kontaktperson: 

Planens utarbetare:  
Arkitekt SAFA Jouni Laitinen 
T +358 40 550 0830 

E-post: jouni.laitinen@ramboll.fi                      
 
Ansvarig planerare / projektchef: 
Lantm.ingenjör YHS Jonas Lindholm 
T +358 40 182 7544 
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 

AKTÖR:  

Österbottens Miljöenergi Ab  

Handelsesplanaden 12 B 21  
65100 VASA 

 

  

Kontaktperson: 

VD Otto Werneskog 

T +46 70 628 0193 
E-post: otto@smalandsmiljoenergi.se 

 

 

1.2 Planeområdets läge 

Planeringsområdet är beläget söder om och på ett avstånd av ca 15 km till Malax kom-
muns administrativa centrum i Köpings. Vindkraftparkens planeområde är beläget på den 
västra sidan om Ribäcksvägen och breder ut sig i området kring Flatbergen. Från planeom-
rådet ligger Petalax by ca 7 km i västlig riktning och riksväg 8 ca 7 km i östlig riktning. 

Omgivningen kring det planerade vindkraftverksområdet vid Flatbergen består till största 
delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk blandat med lägre belägna partier. Områ-
det vid vindkraftverkens förläggningsplatser består av relativt karg bergs-/stenbunden 
skogsmark med ett lågt trädbestånd. Områdets topografi är flack men området är relativt 
högt beläget i förhållande till omgivningen.  

Det närmast belägna huset, med fast boende, ligger ca 950 m från närmaste vindkraft-
verk. Övriga gårdar ligger på över 1 km:s avstånd. Området är av glesbygdskaraktär. 

Vindkraftsparkens riktgivande läge och preliminära avgränsning kan studeras i bild 1 och 

bild 2. 

 

 

 

http://www.malax.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Bild 1. Riktgivande läge för planeringsområdets läge. ©Lantmäteriverket. 
 

 

Bild 2. Planeområdets preliminära avgränsning. ©Lantmäteriverket. 
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1.3 Planens namn och syfte 

 

Planens namn är DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK. 

Målsättningen med projektet är att uppgöra en delgeneralplan för vindkraft i Ribäcken i 
Malax kommun. Området som omfattas av delgeneralplanen är till sin areal ca 527 ha. 

 

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

 

Bilagor: Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning (PDB) 

Bilaga 2 – Miljöutredning (6.2.2013) 

Bilaga 3A – Bemötandesammanställning i utkastskedet 

Bilaga 3B – Bemötandesammanställning i förslagsskedet 

Bilaga 4 – Bullerrapport (26.3.2014) 

Bilaga 5 – Skuggningsrapport (26.3.2014) 

Bilaga 6 – Rättelseuppmaning (7.7.2014) 

Bilaga 7 – Uppföljning av fiskgjuse (20.8.2014) 

2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planeprocessen 

 

19.9.2012  Ramboll Finland Oy har av Österbottens Miljöenergi Ab blivit 
valda som konsult för delgeneralplaneuppdraget. 

15.11.2012, Kst § 299 Kommunstyrelsen beslutar att en delgeneralplan för området i 
Ribäcken kan påbörjas. Initiativtagare till planeändringen är 

Österbottens Miljöenergi Ab. Kommunen godkänner den av 
aktören föreslagna konsulten för uppgörandet av delgeneral-
planen, Ramboll Finland Oy. 

20.11.2012  Projektstarten anhängiggjordes i samband med kommunsty-
relsens beslut om planläggning den 15.11.2012, protokollet 

utgivet den 20.11.2012. Kungörelse på kommunens inter-
netsida samt i de lokala dagstidningarna. 

24.01.2013  Myndighetssamråd 1. 

11.3–8.4.2013  Planeutkastet till påseende. 

10.7–19.8.2013  Planeförslaget till påseende. 

14.01.2014  Myndighetssamråd 2. 

26.5.2014 § 136  Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen. 

5.6.2014 § 45  Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen. 

7.7.2014  Rättelseuppmaning av NTM-centralen. 

3.9.2014  Arbetsmöte gällande rättelseuppmaning med NTM-centralen. 

__.__.2014 § __  Kommunstyrelsen godkände den korrigerade delgeneralpla-
nen. 

__.__.2014 § __  Kommunfullmäktige godkände den korrigerade delgeneralpla-
nen. 

 

2.2 Delgeneralplanen 

Den centrala markområdesreserveringen i delgeneralplanen kommer att vara Jord- och 

skogsbruksdominerat område (M-1). Övriga markområdesreserveringar utgörs av Forn-
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minnesområde (SM), Område för vindkraftverk (tv), Område som är särskilt viktigt med 
tanke på naturens mångfald (luo-1), Riktgivande placering av jordkabel, Nuvarande väg-

anslutning, Riktgivande ny vägförbindelse eller vägförbindelse som märkbart förbättras 
och Riktgivande friluftsled. 
 

2.3 Genomförandet av delgeneralplanen 

Förverkligandet av delgeneralplanen kommer att påbörjas när delgeneralplanen blivit god-
känd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på den rå-
dande aktören och/eller på privata markägare. 

3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

Området utgörs av skogsfastigheter. På planeområdet finns ett område som är särskilt 
viktigt med tanke på naturens mångfald och tre områden som är fredade enligt fornminne-
slagen. Nämnda delar bör beaktas under uppgörandet av vindkraftverkens placering. 

 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Planläggningsområdet omfattar ett ca 527 ha stort område. Planeområdet är beläget vid 

Flatbergen, väster om Ribäcksvägen i Malax kommun. På planeområdet finns varken fast 
boende eller fritidsboende. Planeområdet är obebyggt och utgörs av skogsfastigheter. 

 

3.1.2 Naturmiljön 

 

Landskapets särdrag 

Planeområdet består av en relativ karg bergs-/stenbunden skogsmark med ett relativt lågt 
trädbestånd. Den obebyggda skogsmarken är i ekonomibruk. Delar av området är kal-
huggna. Områdets topografi är flack men området är relativt högt beläget i förhållande till 
omgivningen.  

Ur ett vidare perspektiv präglas själva landskapsbilden av skog, åkrar och skogsvägar, 
men även av en lantlig bebyggelse med bondgårdar varvat med äldre och nyare stu-
gor/hus, beroende på i vilka delar av närområdena man rör sig. På planeområdet finns 
inga bostadsbyggnader, men inom mindre än 2 km avstånd finns på grund av den stora 
arealen tämligen många bostäder, över 300. De närmaste husen finns bakom ett skym-
mande trädbestånd på knappt 1 km avstånd. Bosättningen har i Österbottnisk anda lokali-
serats till skogskanterna invid öppna åkerområden, och skapar på så sätt en bandliknande 

struktur. Öppna vyer finns längs med Ribäcksvägen samt utmed Petalaxvägen, utanför 
projektområdet. 

Byggnadsbeståndet på landsbygden i Österbotten var enhetligt ända fram till 1950-talet 
och gav således landskapet sin egen särprägel. Ståtliga österbottniska bondgårdar om-

givna av odlade åkrar finns fortfarande på sina områden och vittnar om områdets tidigare 

byggnadskultur. Nämnda byggnadsbestånd som i dag finns kvar hör till Finlands äldsta och 
i Österbotten finns fortfarande mycket gammalt byggnadsbestånd kvar jämfört med övriga 
Finland. Vid åkerområdena är landskapsbilden mera vid och öppen och det återkommande 
mönstret på dessa områden speglas i horisonten, där trädlinjen bryter arm med himlen. 

 

Topografi 

Topografin på det aktuella området präglas av ett svagt kuperat landskap, höjdskillnader-
na varierar mellan 25 – 32,5 m.ö.h. Dalsänkan i Ribäcken ligger mellan 17,5 – 20 m.ö.h. 
Området i sig är relativt högt beläget, medan höjdvariationerna i området är relativt små. 

 

Jordmån 
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Marken består överlag av en relativt karg bergs-/stenbunden skogsmark, men även en del 
våtmark finns inom planeområdet. 

 

Vattendrag och vattenhushållning 

Inom delgeneralplanens område finns inget grundvattenområde och inte heller något an-
nat betydande vattenområde.  

 

Naturskydd 

I området eller i dess omedelbara närhet förekommer inga naturskyddsområden. Naturin-

venteringens terrängarbeten utfördes under tiden 13.4–31.10.2012. Närmare uppgifter i 
Bilaga 2. På planeområdet har man hittat tre platser för fornminnen och ett område som är 
särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. På nämnda områden byggs varken vägar 

eller vindkraftverk, områdena anges på planekartan. I naturinventeringen har inte konsta-
terats sådana uppgifter som till sina särdrag skulle hindra verkställandet av vindkraftspar-
ken i Ribäcken om de ovan nämnda områdena lämnas orörda. 

  

Naturaområden 

I planeområdets direkta närhet finns inga Naturaområden.  

 

3.1.3 Den byggda miljön 

 

Boende och befolkningens struktur 

De boende bor främst i byarna samt i byarnas direkta närområde. I Petalax bor ca 1090 
personer av vilka ca 240 bor i Nyby. I Övermalax ca 1600 personer av vilka ca 80 personer 

bor i Ribäcken. Närmaste bycentrum på Närpes sida om kommungränsen är Pörtom. Ingen 
av nämnda byar har någon bebyggelse för fast boende på det aktuella planeområdet. Upp-

gifterna är tagna från Malax kommuns befolkningsregister, februari 2013. Felmarginalen 
ligger på ± 10 personer. 

 

Samhällsstruktur 

Planeområdet utgörs av ett skogsområde och närmaste bebyggelse finns på ca 950 m:s 

avstånd från det östligaste vindkraftverket.  

 

Stads-/tätortsbild 

Inom det direkta närområdet för delgeneralplanen finns inte något område med en defini-
erbar stads- eller tätortsbild. Man bör istället se på området utgående från ett byaperspek-
tiv. Ribäcken och Nyby i Malax kommun är av typisk österbottnisk glesbygdskaraktär, där 
en naturnära och lantlig miljö präglar boendet runt planeområdet. 

 

Arbetsplatser, näringsverksamhet 

På planeområdet finns inga arbetsplatser. Skogsbruk bedrivs på området. 

 

Rekreation och fritidsverksamhet 

På området finns inga vandringsleder eller allmänna rastplatser, men bär- och svamp-

plockning samt jakt förekommer. På planeområdet finns flertalet jakttorn. 

 

Trafik 

På planeområdet finns endast skogsvägar. Ribäcksvägen fungerar som en genomfartsväg 
för de boende och för de som bedriver jord- eller skogsbruk i det närbelägna området. För 
att nå Ribäcksvägen, och planeområdet, används Petalaxvägen som sträcker sig mellan 
Strandvägen och riksväg 8. 
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Inom delgeneralplaneområdet finns områden som är skyddade enligt fornminneslagen. 

 

Teknisk försörjning 

På området finns varken elnät, avlopps- eller vattenledningar. 

 

Specialverksamhet 

Försvarsmakten bedriver luftbevakning vars influensområde berör ifrågavarande planeom-
råde. 

 

Miljöskydd och störningar i miljön 

Området är ett lugnt skogsområde med en liten genomfartstrafik. Inga skyddsområden 
finns i planeområdets närhet. 

 

3.1.4 Markägoförhållanden 

Fastigheterna på området är i privat ägo. 

 

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 riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helhet-
er, av vilka alla förutom 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 förbindelsen-

ät och energiförsörjning”, konstateras om de allmänna målen: "Inom områdesanvändning-
en tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja 

förnybara energikällor gynnas."  Enligt de särskilda målen: "I landskapsplaneringen skall 
anges vilka områden som bäst lämpar sig för utnyttjandet av vindkraft. Vindkraftverken 
skall i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera kraftverk".  

 

3.2.1.2 Landskapsplanen 

För kustområdet i Österbotten gäller Österbottens landskapsplan (fastställd: 21.12.2010), 
som är utarbetat enligt MBL innehåller en allmän planering av områdesanvändningen i 
landskapet eller i dess delområde.  Landskapsplanens uppgift är att fastställa områdesan-
vändningen och samhälls-strukturens principer 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 
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sammanfogas. Vid utarbetandet av landskaps-planen bör speciell vikt läggas vid bl.a. en 
hållbar användning av vatten- och jordämnen och näringslivets verksamhetsförutsättning-

ar i landskapet; landskapet, vårdandet av naturresurserna och kulturarvet samt att det 
finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation (MBL 28 §). 

 

Bild 3. Utdrag ur Österbottens landskapsplan och riktgivande läge för planeområdet. (fastställd: 
21.12.2010). 

 

Beteckningar och bestämmelser i landskapsplanen som finns inom, eller i direkt närhet till, 
planeområdet för Ribäckens vindkraftspark, i Malax kommun, är listade nedan.  
 

Planebeteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

Utveckling av å- och älvdalarna 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges områden för 
landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende 
samt sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller 

tillbaka på lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kul-
turmiljön samt det fysiska landskapet utvecklas. 

Planeringsbestämmelse: Kommunalt samarbete och gemensamma 
planeringsprinciper bör utvecklas för älv- och ådalarna. Genom områ-

desanvändningen bör funktionerna i å- och älvdalarnas avrinningsområ-
den styras så att de främjar förbättring av vattendragens tillstånd. Över-
svämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Även de 
värden som hänför sig till kulturlandskapet bör beaktas i områdesplane-
ringen. När landsbygden utvecklas bör målen för landsbygdsnäringarna, 
den fasta bebyggelsen och fritidsbebyggelsen sammanjämkas. Den all-
männa planeringsbestämmelsen gäller alla å- och älvdalar i landskapet 

inklusive Kyro älvdal. 

 

Förbindelsebehov för kraftledning 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas förbindelse-
behov för kraftledningar från vindkrafts- och andra områden. 

 

Förbindelsebehov av naturgasledning 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges alternativa 
förbindelsebehov för en naturgasledning. 

 

Riktgivande friluftsled 

Planeringsbestämmelse: Noggrannare planering och utmärkning av 
vandringsleder bör ske i samarbete med markägare och myndigheter. 

Vid planeringen bör miljövärdena beaktas. 
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3.2.1.2.1 Landskapsplanens etapplan 1 

Etapplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, berör inte planeområdet. 

 

3.2.1.2.2 Landskapsplanens etapplan 2 

Etapplan 2, Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten, är aktuell för 

planeområdet. Etapplan 2 är under arbete och planeförslaget var framlagt till offentligt 
påseende den 11.3–9.4.2013. Förslaget behandlades i landskapsstyrelsen den 18.2.2013, 
varefter det lades till offentligt påseende. 

Planeområdet är huvudsakligen beläget inom det tv-1 område som är beläget mitt i kar-

tan. Området lämpar sig således bra som vindkraftsområde. Bild 4 visar landskapsplanen 

på det aktuella området. 

 

Bild 4. Utdrag ur förslaget till etapplan 2 i Österbottens landskapsplan. (18.2.2013). 

 

I etapplan 2 (planeförslag) finns följande reserveringar för planeområdet: 

 

Planebeteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

Område för vindkraftverk 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anvisas markom-
råden som lämpar sig för byggande av vindkraftsparker av regional 
betydelse. 
Planeringsbestämmelse: Vid planering och byggande samt vid an-
vändning av områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och 

rekreation, kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, 
flygplatsernas flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryggandet av 
förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv IV a samt vid tryg-
gandet av förutsättningarna för primärproduktion och marktäkt. 

 

 

Planeförslagets förhållande till etapplan 2 (blå linje): 
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Bild 5. Planeförslagets förhållande till etapplan 2, Österbottens landskapsplan. 

 

3.2.1.3 Generalplan 

Varken på planeområdet eller i planeområdets direkta närhet finns någon gällande delge-
neralplan.  

 

3.2.1.4 Gällande detaljplan 

På planeområdet finns inga gällande detaljplaner. 
 

3.2.1.5 Byggnadsordningen 

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Malax den 8.4.2002. 

 

3.2.1.6 Tomtindelning och tomtregister 

Som informationen angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter 
från Lantmäteriverkets använts. 

 

3.2.1.7 Grundkarta 

Som bas i planeringen har Lantmäteriverkets grundkarta i rasterformat använts. 

 

3.2.1.8 Skyddsbeslut 

På södra delen av planeområdet finns enligt fornminneslagen (295/1963) fredade fornläm-
ningar. På området är det t. ex. förbjudet att övertäcka markytan eller gräva i den. Rå-
dande markanvändning är tillåtet förutom vissa undantag. Museiverket svarar för fornmin-

nesskyddet. Övriga skydd finns inte på området. 
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4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DELGENERAL-

PLANEN 

Konsulten utarbetar ett utkast för markanvändningen och diskuterar samtidigt placeringen 
av vindkraftverken i samförstånd med aktören. Därefter uppgör man ett utkast för den 

fortsatta planeringen. Efter att planeutkastet varit framlagt uppgör konsulten ett planeför-
slag för officiellt framläggande. Som sista fas i planeringen skall kommunen godkänna 
planeförslaget och därefter vinner planen laga kraft. 

 

4.1 Behovet av delgeneralplanering 

För att upprätta en vindkraftspark i ett område, som har anvisats som vindkraftsområde i 
en översiktlig plan, kan man på ett område där det inte finns betydande behov av samord-

ning, till exempel på jord- och skogsbruksdominerade områden, med planeringsbehovsbe-
slut bygga 5-6 vindkraftverk.  

På områden där det finns betydande behov av samordning eller som är känsliga för effek-
terna av utbyggnaden av vindkraft, t.ex. gällande naturvärden eller landskapet, kan man 

bygga högst 2-4 vindkraftverk med planeringsbehovsbeslut. 

Alla vindkraftverksområden behöver, som ovan nämnts, inte planläggas. Kommunen, med 
planläggningsmonopol för detalj- och generalplanering, har dock möjlighet att kräva att 
delgeneralplan uppgörs på områden tilltänkta för vindkraft, bl. a. med motiveringen att 
kommunen strävar efter att erhålla en klar och tydlig markanvändningsöversikt. Vid 

Ribäckens vindkraftsområde anses det viktigt att uppgöra delgeneralplan, främst med 
tanke på att vindkraftsparken i framtiden kan förstoras. Området norr om planeområdet 
anses också, enligt planeförslaget till Etapplan 2, lämpligt för vindkraft. 

 

4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Kommunstyrelsen har den 15.11.2012 enligt § 299 beslutat att en delgeneralplan för om-

rådet kan påbörjas och att aktören bör stå för alla kostnader. Initiativtagare till planeänd-
ringen är Österbottens Miljöenergi Ab. 

 

Planearbetets utförande: 

5 § – Målen för områdesplanering, 39 § – Krav på generalplanens innehåll, 77a § - An-
vändning av generalplanen som grund för bygglov för vindkraftverk och 77b § - Särskilda 
krav på innehållet 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 på-
verkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhets-
område behandlas 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 MBL 62 §): 

 

4.3.1 Intressenter 

 

Intressenter i planeringen är: 

 MALAX KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (Malmgatan 5, 66101 MALAX) 

 VÄSKUSTENS TILLSYNSNÄMNDS MILJÖSEKTION – (Centrumvägen 4, 65610 KORS-
HOLM) 

 NTM-CENTRALEN (NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN) – (PB 262, 65101 
VASA) 

 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA) 
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 FORSTSTYRELSEN – (PB 475, 65101 VASA) 

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

 ÖSTERBOTTENS MUSEUM – (PB 3, 65101 VASA) 

 MUSEIVERKET – (PB 340, 65101 VASA) 

 VILT- OCH FISKERIFORSKNINGSINSTITUTET – (PB 2, 00791 HELSINGFORS) 

 FINGRID OYJ, YMPÄRISTÖ – (PB 530, 00101 HELSINGFORS) 

 VASA ELNÄT AB – (PB 26, 65101 VASA) 

 BOTHNIA BROADBAND AB OY LTD – (MALMGATAN 5, 66101 MALAX) 

 

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

 Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influ-
ensområde. 

 Företag, föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intresse-
grupper planeändringen kan ha konsekvenser för. 
 

4.3.2 Anhängiggörande 

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 20.11.2012 i samband med protokollutgivandet 
från Kommunstyrelsens möte den 15.11.2012 i Malax kommun.  

 

4.3.3 Deltagande och växelverkan 

 

 Programmet för deltagande och bedömning, planebeskrivningen och planeutkastet var 
framlagda till officiellt påseende under tiden 11.3–8.4.2013 i enlighet med MBL 62 §, 

MBL 63 § och MBF 30 §. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet sänts till de 

myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Över plane-
utkastet inkom 10 utlåtanden samt 0 åsikter av privatpersoner. 

 Planeförslaget var framlagt under tiden 10.7–19.8.2013 i enlighet med MBL 65 § och 
MBF 19 §. Begäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslut-

ningar. Över planeförslaget inkom 9 utlåtanden och 0 anmärkningar av privatpersoner. 

 

4.3.4 Myndighetssamarbete 

Samråd med myndigheterna har ordnats i beredningsskedet den 24.1.2013.  

Ett andra samråd ordnades den 14.1.2014 efter att planeförslaget varit framlagt. 

Ett arbetsmöte med NTM-centralen ordnades den 3.9.2014, till följd av inlämnad rättelse-
uppmaning gällande uppföljning av fiskgjuse. 

 

4.4 Mål för delgeneralplanen 

Kommunens målsättning är att skapa en delgeneralplan för byggande av förnyelsebar 

energi och som samtidigt beaktar kommunens och kommuninvånarnas befintliga verksam-
heter och näringsgrenar i området. Målet är att göra upp en delgeneralplan som ger möj-
lighet att bygga vindkraftverk och därtill hörande elöverföringsnät och elstationer på pla-
neområdet. Planeområdet förblir område för jord- och skogsbruk samt rekreation, förutom 
de förläggningsplatser som anvisas för vindkraftverkens fundament, servicevägar och in-

frastruktur. Avsikten är att 5 vindkraftkraftverk, vardera med en effekt på ca 3MW, ska 
byggas på området. Man bör beakta den för området utförda naturinventeringen och sam-
tidigt använda befintliga skogsvägar i mån av möjlighet, på så vis kan onödigt stora natur- 
och kostnadsmässiga ingrepp undvikas. 

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

enligt markanvändnings- och bygglagens § 77a och § 77b, medan 5 § - Målen för områ-
desplanering i Markanvändnings och bygglagen utgör grund för planläggningsarbetet. 
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4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet och som uppkommit under planeprocessen 

 

Samhällsstruktur 

För att erhålla en god överblick och en tydlig struktur angående markanvändningen i 
kommunen har Malax kommun beslutat att uppgöra en delgeneralplan för området. När-
området kan i framtiden eventuellt utvidgas med ett flertal vindkraftverk och således är 

delgeneralplanen oerhört viktig. 

 

Icke centrumorienterade arbetsplatser, handel och industri 

Målet med delgeneralplanen är att en mindre vindkraftspark skall kunna anläggas i 
Ribäcken. Vindkraftsparken kommer att bidra till det nationella målet angående vind-

kraftsproducerad el fram till år 2020 som Finland har satt upp. 

Arbetsplatser skapas under byggnadsfasen, medan eventuella servicearbeten och under-
håll kommer att skötas under den tid vindkraftverkena är i drift. 

 

Rekreation 

Bär- och svampplockningen bör få fortsätta och likaså möjligheten att idka skogsbruk och 

jakt. 

 

Trafik 

Tillgängligheten till området är god och endast mindre förbättringar av vägsträckningen 
behövs vid förverkligandet av planen. Man strävar i huvudsak efter att använda de befint-
liga skogsvägarna och att endast komplettera vägnätet med mindre stickvägar.  

För att nå vindkraftsparken bör man från riksväg 8 svänga in på Petalaxvägen och därefter 
Ribäcksvägen. 

 

4.5 Delgeneralplanens alternativ 

För delgeneralplanen har uppgjorts ett alternativ. Internt har man har ritat upp och analy-

serat olika lösningar, men endast ett alternativ presenteras. Några bakgrundstankar och 
orsaker presenteras nedan. 

Eftersom man vill utnyttja befintligt vägnät och på så vis undvika onödiga ingrepp i ter-
rängen, finns det endast en faktor som skulle skilja åt eventuella alternativ. Det är frågan 

kring vindkraftverkenas placering. Huruvida man placerar vindkraftverkena, på den östra- 
eller västra sidan av de skogsvägar som sträcker sig från norr till söder eller huruvida man 
placerar vindkraftverkena söder eller norr om den skogsväg som går från öst till väst, 
kunde ge olika alternativ. Eller snarare alternativa lösningar i alternativet, eftersom skill-
naderna mer handlar om finjustering av ett alternativ. Samtidigt bör man beakta att man 
enligt det uppgjorda alternativet når ett optimalt ”nät” för vindkraftverkenas placering och 
att en eventuell flytt av respektive vindkraftverk, till den andra sidan av närmsta skogs-

väg, endast skulle förstora vindkraftsparkens påverkningsområde. Som alternativet är 
uppgjort lämnar man inte onödigt stora luckor mellan de enskilda vindkraftverkena och 

således erhåller man en optimal lösning för både vindkraftsparken och den närmaste om-
givningen.  

För väganslutningen till det sydligaste vindkraftverket valde man mellan två alternativa 
lösningar, se bild 5 och -6. Valet föll på den i bild 6 illustrerade lösningen till utkastske-
det. Ett av huvudmålen har varit att utnyttja befintliga vägnät, i bild 6 använder man 
befintliga skogsvägar i en större utsträckning och fast den totala vägsträckan är längre, så 
är den totala längden ny väg ändå mindre. Att bygga parallellvägar är varken miljö- eller 
ekonomivänligt. 
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Bild 5. Vägdragningen till det sydvästligaste 
vindkraftverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 6. Alternativ vägdragning till det sydväst-
ligaste vindkraftverket. 

 

Alternativets särdrag presenteras nedan. Se även bild 7. 

Vindkraftens placering: Vindkraftverken är centralt fördelade gentemot planeområdets 
mitt. Sett från planeområdets mitt, är tre av vindkraftverkena placerade på den västra 

sidan och två vindkraftverk på den östra sidan. Placeringarna är naturliga, främst med 
tanke på att man kan utnyttja befintliga skogsvägar. På området finns en del biotoper som 
bör beaktas. Man har valt att inte äventyra dessa biotoper med varken vindkraftverkenas 
anläggningsområden eller med de småskaliga vägjusteringar och vägbyggen som i och 
med alternativet skulle vara aktuella på planeområdet. 

Avstånd: Avstånden mellan vindkraftverken är tillräckliga. Avstånden till såväl fritidshus 
som hus för fast boende uppfylls. Angående buller och skuggningar finns således inget att 
anmärka. (Planering av vindkraftsutbyggnad – Miljöförvaltningens anvisningar 4 sv | 

2012). 

Rekreation och fritidsverksamhet: Inga restriktioner, förutom i vindkraftverkens direkta 
närhet (anläggningsområdet). Den friluftsled som är angiven i landskapsplanen har beak-
tats och ett tillräckligt utrymme har reserverats för att inte på något vis kunna hindra ett 
eventuellt byggande av denna led. 

Vägnätet: Skogsvägarna är väldigt bra utformade för att kunna utnyttjas i en vind-

kraftspark. Avståndet mellan de olika skogsvägarna i nord-sydlig riktning gör att man på 
ett optimalt sätt kan placera vindkraftverkena intill dessa vägar. Således blir avstånden 
mellan vindkraftverkenas interna placering varken för stort eller för litet, man får per 
automatik ett nästintill optimalt rutsystem för vindkraftverkenas placering.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1-18 

 

Bild 7. Slutligt alternativ och planeutkast. 

 

4.5.1 Utlåtanden och åsikter som inkommit när delgeneralplaneutkastet varit 
framlagt till officiellt påseende och beaktandet av dem. 

 

Bemötande av myndighetsutlåtanden och inlämnade åsikter, från när planeutkastet varit 
till officiellt påseende, redovisas i Bilaga 3A – Bemötandesammanställning i utkastskedet. 

 

4.5.1.1 Väsentliga justeringar till planeförslagsskedet till följd av planeutkastet och 

utkastskedets inlämnade utlåtanden. 

 

 Vägdragningen till det sydvästligaste belägna vindkraftverket har justerats till följd 
av utsträckningen på fornminnet invid befintlig väg. 

 Ett nytt fornminnesområde (SM) har märkts ut längs planegränsen i den sydvästra 
delen av området. 

 Ett i utkastet angivet fornminnesområde (SM) i sydöstra delen av området har kor-
rigerats till ett Fornminnesobjekt (grön fyrkant). 

 Vindkraftverkens placeringar har till en marginell nivå justerats enligt resultaten av 

de utförda vindmätningarna 
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Bild 8. Slutligt alternativ till planeförslag, vilket formats och utvecklats i enlighet med utlåtan-
den/påpekanden från utkastskedet. 

 

SLUTLIG PLANELÖSNING 28.03.2014: 

Innan planen förts till godkännande har småskaliga justeringar gjorts från för-

slagsskedets planelösning. Slutlig planelösning presenteras i nedanstående bild. 

 

Bild 9. Slutlig delgeneralplan (28.03.2014). 
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4.5.2 Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när delgeneralplaneförslaget 
varit framlagt till officiellt påseende och bemötandet av dem. 

 

Bemötande av myndighetsutlåtanden och inlämnade anmärkningar, från när planeförslaget 

varit till officiellt påseende, redovisas i Bilaga 3B – Bemötandesammanställning i förslags-
skedet. 

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 vindkraft (anges med bokstavs-

kombinationen tv och en cirkel på planekartan). Nämnda beteckningar påvisar var man får 
bedriva skogsbruk och var man får bygga vindkraftverk. Beteckningarna är centrala ef-
tersom huvudsyftet med uppgörandet av delgeneralplanen är att bygglov skall kunna be-
viljas direkt på basen av planen, men samtidigt att inte ge 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, men som i grund och botten är delar av det jord- och skogsbruksområde som 
dominerar delgeneralplanen. Specifika områden inom planeområdets jord- och skogs-
bruksområde kan således vara skyddade. 

 

5.1.1 Dimensionering 

På planeområdet finns inget fast boende och ingen fritidsbebyggelse. För närmare uppgif-
ter angående befolkningen se punkt 3.1.3 Den byggda miljön - Boende och befolkningens 

struktur.  

På planeområdet får uppföras 5 st. vindkraftverk med en maximalhöjd på 200 m. 

 

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

 

5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet 

Känsliga och värdefulla biotoper samt områden som är av betydelse för djur- och fågellivet 
har undersökts i den för delgeneralplanen utförda naturinventeringen. På de områden som 
på något vis behöver beaktas, så placeras varken nya vägar eller vindkraftverk. På de 
områden där man under byggtiden är tvungen att forma terrängen för vindkraftverkenas 
fundament, nya vägar och förbättring av befintliga vägar samt dragning av jordkabel för-
orsakar delgeneralplanen små förändringar/ingrepp i jord- och berggrunden. 

 

5.3 Områdesreserveringar 

 

M-1 Jord- och skogsbruksdominerat område. 

- Planeområdet utgörs i sin helhet av ett jord- och skogsbruksområde. 
- Inom jord- och skogsbruksområdet finns tilläggsbestämmelser som anger 

vilka möjligheter och reservationer som finns på planeområdet. 
 

SM Fornminnesområde. 
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- I den aktuella planen finns det tre fornminnesobjekt på två olika fornminnes-
områden. Två av dessa tre objekt finns på det i planekartan angivna SM-

området, vilket tangeras av den riktgivande friluftsleden. På SM-området 
längst västerut, det område som fortsätter utanför planeområdets gräns, 
finns det ett objekt.  Inga nya fornminnen har konstaterats i fornminnesut-
redningen. 
 
1. Malax 590010017 Petalax-Ribäcksbergen/Flatbergen. 
2. Malax 590010019 Petalax-Rimossen E. 

3. Södra kanten av fornminnesområdet Malax 590010001 Petalax-
Rimossbacken. 

 

□ Fornminnesobjekt. 

- Ett fornminnesobjekt har märkts ut med en liten punktsymbol.  
 

4. Malax 475010044 Vitberget. 

 

tv Område för vindkraftverk. 

- För detta ändamål har i planen reserverats 5 områden. 
- På respektive plats är det möjligt att bygga 1 vindkraftverk. 

 

luo-1 Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. 

- På planeområdet finns ett område som har en biotop att beakta. 

 

et-1 Område för samhällsteknisk försörjning. 

 

---O--- Riktgivande placering av jordkabel. 

- Linje för jordkabel angående elöverföringen. 

 

             Nuvarande väganslutning. 

- På området finns ett nät av skogsvägar. 

 

           Riktgivande ny vägförbindelse eller vägförbindelse som märkbart för-
bättras. 

- På planeområdet finns det totalt 6 st. områden för både nya vägdragningar 
och för förbättringsarbete av de befintliga vägarna. 
 

oooooo Riktgivande friluftsled. 

- I den västra delen av planeområdet bör lämnas utrymme för en i landskaps-

planen anvisad friluftsled. 

 

5.4 Planens konsekvenser 

Nedan har planens konsekvenser översiktligt bedömts. Noggrannare konsekvensbedöm-
ning i miljöutredningen. 

 

5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

 

Boende och befolkningens struktur 
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Befolkningens struktur påverkas inte av vindkraftsparken. 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 och således kan inte 
vindkraftparken ses som en avgörande faktor för befolkningsutvecklingen. Vindkraftverken 
kommer visserligen att kunna ses från ställvisa platser i Petalax bycentrum och Nyby samt 
Övermalax och Ribäcken, men även från ställvisa platser i Pörtom. Till nämnda byar och 
deras närmaste omgivning uppfylls de i lagen angivna kraven angående buller och skugg-
ningar, vilka berör både fast boende som fritidsboende. Således torde inte befolknings-
strömmarna i området påverkas av vindkraftsparken.  

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Utbredningen av fast boende i vindkraft-
parkens direkta närområde. Petalax, Övermalax 
och Pörtom är närmaste tätorter, medan Nyby 
och Ribäcken är närmaste bydelar. Vindkraftpar-
kens riktgivande området är illustrerad med en 
svart cirkel. 

 

Samhällsstruktur 

Inom planeområdet finns inget boende eller några byggda arbetsplatser, och att påverka 
samhällstrukturen inom planeområdet är således närmast omöjligt. Man kan konstatera att 

områdets placering varken förstör byområden, påverkar bondgårdar och andra byggnader 
negativt, eller det boende samt de verksamheter som bedrivs i anknytning till dessa bygg-

nader. Vindkraftsverken har ett klart och definierat område och beblandar sig inte med 
annan verksamhet, vilket också stöds av landskapsplanens etapplan 2 - Förnyelsebara 
energiformer och deras placering i Österbotten. Ur en fotgängares perspektiv, som befin-
ner sig på området, är strukturen således väldigt klar. Man bör dock beakta att en fram-
tida och eventuell byggnation, från nuvarande byggnation och i riktning mot vindkraftspar-

ken, begränsas. Samtidigt som man går in för att anlägga en vindkraftspark, så begränsar 
man markanvändningen på planeområdet. I och för sig ligger planeområdet utanför den 
byggda miljön och således rekommenderas inte själva planeområdet för nybyggande, med 
avseende på fast boende. 

Ser man till den ekonomiska samhällsaspekten för boende, arbetsplatser och service, är 
det mest samhällsekonomiskt att bygga strukturerat och att använda befintlig kommunal-
teknik. Vindkraftsparken kan ses som ett väl planerat industriområde. Man utnyttjar be-
fintlig kommunalteknik och håller vindkraftverken inom ett klart och tydligt område, sam-
tidigt beaktar man också kultur- och biotopområden av värdefull karaktär. 

 

Stads-/tätortsbild 

Petalax bycentrum och Nyby, Övermalax och Ribäcken samt Pörtom är alla utanför plane-
området och delgeneralplanen påverkar således inte byarnas byggnadsstruktur. Land-
skapsbilden ur ett fotgängarperspektiv kommer dock att ändras inne i respektive bycent-
rum och bydelsområde. 
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Bild 11. Bildmontage som illustrerar landskapsbilden i östlig riktning från korsningen Petalaxvä-
gen – Bjurnäsvägen. 

 

Bild 12. Bildmontage som illustrerar landskapsbilden i nordvästlig riktning från Ribäcksvägen. 

 

Service 

Vardaglig service för lokalbefolkningen kommer inte att finnas på området i någon form. 
Servicebilar bör dock ha tillträde till- och möjlighet att besöka vindkraftverkens anlägg-
ningsområden. Markägarna bör också ha tillgång till sina fastigheter. 

 

Arbetsplatser, näringsverksamhet 

Skogsbruk som bedrivs på det aktuella planeområdet bör få fortsätta och kan inte hindras 
till övriga områden än på vindkraftsverkenas anläggningsområden. På planeområdet finns 

inga andra arbetsplatser eller någon annan näringsverksamhet som bör beaktas.  

 

Rekreation och fritidsverksamhet 

Bär- och svampplockning samt jakt kan fortsätta på områdena kring vindkraftverkenas 
anläggningsområden, dock inte på själva anläggningsområdet. 

 

Trafik 

I rapporten ”Österbottens vindkraft och specialtransporter” konstateras följande för Flat-
bergens område: 
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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 luftledningar. De 
små broarna på vägen över vattendraget är ca 6,50 m breda, men räckena 

är tämligen låga. 

För att nå vindkraftsparken rekommenderas således att man från riksväg 8 (Björneborgs-
vägen) svänger in på förbindelseväg 6780 (Petalaxvägen) och därefter till förbindelseväg 
17463 (Ribäcksvägen), se bild nedan. 

 

Bild 13. Planerad transportrutt. 

  
Tillgängligheten till området är god och för den interna trafiken strävar man i huvudsak 
efter att använda de befintliga skogsvägarna. Vägnätet bör dock kompletteras med mindre 
stickvägar till respektive vindkraftverk och endast mindre förbättringar av vägsträckningen 
(eventuella breddningar/temporära utfyllnader) behövs vid förverkligandet av planen. 

Detta tas ställning till närmare i den tekniska planeringen av vägarna. 
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Den dagliga trafiken kommer inte att ändras inom planeområdet. I byggnadsskedet kom-
mer trafiken att öka en aning, i form av såväl tyngre som lättare arbetsfordon. Men konse-

kvenser som uppstår på basen av detta är trots allt tillfälliga, och ses därför som små. 

 

Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Man beaktar de fornminnesområden vilka är belägna på planeområdet. Fornminnesområ-
dena kommer genom delgeneralplanen att lyftas fram på ett bättre sätt än tidigare. Ge-
nom att lyfta fram de känsliga platsernas positioner på kartan kan man på ett smidigare 
sätt undvika oaktsamhet och icke tillåtna ingrepp. Nya fornminnen har inte konstaterats i 

den utförda fornminnesutredningen. 

Nationellt värdefulla kulturmiljön i Petalax kyrkområde och landskapsmässigt värdefulla 
bandbebyggelsen i Lolax lämnar till största delen i skyddet av den täckande växtligheten. 
Kulturmiljöerna är också belägna på flera kilometers avstånd (ca 4 km) från vindkraftspar-

ken, så lokalt blir landskapsinverkan nästintill obetydlig. Betraktat från Norrvä-
gen/Petalaxvägen får dock både Petalax kyrkområde och bandbebyggelsen i Lolax en nå-
got annorlunda karaktär. Sett från nämnda vägar och i riktning mot nämnda områden sker 
en ändring i landskapsbilden, eftersom vindkraftverken breder ut sig ovanför trädlinjen. 
Konsekvensen sker alltså på det visuella planet och det är den enskilde betraktarens sub-
jektiva åsikt som avgör huruvida vindkaftsverken är ett element av negativ-, neu-
tral/intetsägande- eller positiv karaktär för landskapsbilden. 

 

Teknisk försörjning 

Kraftöverföringen från vindkraftverken och till stamnätet kommer att förverkligas som 
jordkabel. Jordkablarna grävs ned i marken till ca 0,7 meters djup och de placeras i hu-
vudsak i anslutning till servicevägarna. 
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Bild 14. Planerad sträckning för jordkabel. 

 

Specialverksamhet 

Försvarsmakten har ingen direkt verksamhet på planeområdet och har godkänt att det till 
området placeras 180 m höga vindkraftverk. Under planeprocessen har förutsättningarna 
ändrat genom att maxhöjden för respektive vindkraftverk har ändrat från 180 m till 200 
m. Där av skall projektet godkännas av försvarsmakten innan bygglov för vindkraftverken 
kan beviljas. 

 

Miljöskydd och störningar i miljön 

Kraven angående buller och skuggningar till platser för fast boende uppfylls till såväl Peta-
lax och Nyby som Övermalax och Ribäcken samt till Pörtom, men också till de glesare om-

rådena i den direkta närheten till nämnda orter. 

Kraven angående buller uppfylls till alla bostäder för fast boende, om man utgår från ett 
kraftverk med källljudsnivån 109 dB. En standard-beräkning mellan 106-108 dB ligger mer 
verklighetsförankrad. 

Den teoretiska modellen, angående bullernivån, uppfyller också de krav som ställs på 

sommarstugor (Bullerkravet för sommarstugor är ≤35 dB nattetid). 
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Bild 15. Skuggningsanalys från 20.6.2013 (planeförslaget). 
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Bild 16. Bulleranalys från 20.6.2013 (planeförslaget. 

 

UPPDATERING EFTER FÖRSLAGSSKEDETS MYNDIGHETSSAMRÅD (EFTER FÖRSLA-

GETS PÅSEENDETID): 

 

Eftersom beräkningsgrunderna för bullret har uppdaterats (Miljömi-

nisteriet 2/2014) efter att förslaget varit framlagt, har också delge-
neralplanens buller-, och skuggsimuleringar uppdaterats före pla-
nens godkännande. 

Nedan presenteras de slutliga simuleringarna. Alla riktvärden (bul-

ler, skugga) uppfylls för såväl fast- som för fritidsbosättning, och 
föranleder således inte negativa konsekvenser. Fullständiga rappor-
ter, se bilaga 4 och 5. 
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Bild 17. Bulleranalys från 26.3.2014. 
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Bild 18. Bulleranalys från 26.3.2014. 

 

 

5.4.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 

Landskapets särdrag 

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

klassificerade som värdefulla och känsliga. Sådana platser är i synnerhet värdefulla land-
skapsområden av riksintresse, regionalt värdefulla kulturlandskap i landskapsplanen, kul-
turhistoriskt värdefulla objekt, sönderskurna skärgårdslandskap och andra enhetliga land-
skap vid vattendrag samt naturlandskap av ödemarkskaraktär såsom skyddade, vid-
sträckta, öppna myrmarker.  

I bild 14 finns den för Ribäckens planerade vindkraftparks utarbetade synlighetsanalys 
presenterad. Synlighetsanalysen har beaktat terrängens former och skogsfigurer. Enligt 
analysen är områdena runt vindkraftverken till största del trädbevuxna områden, vart 
vindkraftverken inte syns. Däremot syns vindkraftverken, till och med på över 10 kilome-
ters avstånd, över långa öppna områden, som på öppna odlingsområden samt öppna myr- 

och sjöområden. 
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Inom närinfluensområdet (<3 km) syns vindkraftverken tydligt i öster till Björknäs, Rönn-
holm och Ribäckens odlingsområden och till Ribäckens- samt Rainebäckens ådal. I den 

öppna landskapskorridoren belägen på västra sidan om vindparken från Unjärv till Rimos-
sens öppna moss syns kraftverken tydligt. I mellanområdet (3-6 km) i sydvästra och 
västra riktningen syns kraftverken till Petalaxådalen, till Lolax, till Nyby och till Brandsko-
gens odlingsområden. Fastän kraftverken syns till ställvisa områden, dominerar de inte 
landskapsbilden på grund av det långa avståndet. Från vindparken ca 4 kilometer mot väst 
finns på landskapsnivå en värdefull kulturmiljö, radbebyggelsen i Lolax. Radbebyggelsen 
täcks till största delen av den skyddande växtligheten, så landskapsinverkan för radbebyg-

gelsen blir obetydliga.  

I vindparkens fjärrområde (6-10 km) finns Sanemossen Natura-område och Petalax 
kyrkområdets nationellt värdefulla kulturmiljö. I fjärrområdet dominerar inte kraftverken 
sikten och de smälter in som en del av landskapet. Vid Petalax kyrkområde täcker också 

dels det skyddande trädbeståndet sikten till vindparken.   

Synligheten till bostadskoncentrationerna i Petalaxån- och Ribäckens- samt Rainebäckens 
ådalar är dels täckt av växtlighet (trädbestånd). Vindkraftverken syns ändå tydligt till i 
närområdets belägna bostadsområden längs med Petalaxvägen (6780). Jämfört med vind-
kraftverken som var med i vindkraftsutredningen för Österbotten är landskapsinverkan i 

Ribäcken i genomsnitt. 

 

Bild 19. Siktanalys från 24.6.2013. 
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Topografi 

Byggandet av vägnätet är den del på vindkraftsområden som överlag kräver det största 
ingreppet i och med omformningen av topografin. Vägarna som anläggs bör vara jämnt 
sluttande och jämnt stigande, för att de transportfordon som levererar vindkraftverken 
skall kunna ta sig fram. Fordonen i fråga är långa och höjdskillnaderna i vägbanan kan 
därför inte variera i en alltför stor skala. Eftersom planeområdet är svagt kuperat kommer 
inte topografin på det aktuella området att ändras i någon märkbar betydelse när vägarna 

anläggs. På det aktuella planeområdet kommer man dessutom att använda sig av nuva-
rande skogsvägar, således är byggnadsingreppen för vägnätet endast av marginell bety-
delse för terrängen. 

Vid anläggningsområdena för respektive vindkraftverk görs de största ingreppen i natur-

miljön och jordmånen. Ingreppen är oundvikliga när grunden för respektive vindkraft-
verksfundament skall anläggas.  

 

Jordmån 

Under byggnadskedet kommer arbetsmaskiner att figurera i området och en viss förore-
ning under arbetsskedet är oundviklig. När byggnadsskedet är över, produceras miljövän-
lig energi och jordmånen kommer inte längre i det skedet att belastas. 

 

Vattendrag och vattenhushållning 

På delgeneralplaneområdet finns inget område för grundvatten att beakta. Under vägpla-
neringsskedet bör man dock beakta områdets naturliga avrinning, och inte förorsaka onö-
diga olägenheter.  

 

Naturskydd 

I området eller i dess omedelbara närhet finns inga naturskyddsområden. En miljöutred-
ning har blivit gjord på planeområdet. Man har tagit del av miljöutredningen och undvikit 

både vägar som vindkraftverk på de värdefulla biotoperna samt på de områden som är 
skyddade enligt fornminneslagen. Närmare uppgifter i Bilaga – Miljöutredning. Platserna 
för respektive vindkraftverk har dock inventerats och ingetdera av vindkraftverken ligger 
på ett sådant markområde, som ur ett miljömässigt perspektiv vore direkt opassande för 

byggnation. 

 

Naturmiljö och fåglar 

Området karaktäriseras allmänt av vidsträckta talldominerade ganska unga ekonomiskogar 
och plantbestånd på mark av lingontyp. I områdets mellersta del finns rikligt med karga 
områden där berget kommer i dagen och täcks av lavar. Mera grandominerade områden 
finns närmast bara väster om Flatbergen. Lundar eller lundartade moar finns inte på om-

rådet. Utredningsområdet är starkt förändrat av skogsbruksåtgärder.  Trädbestånd som är 
i naturliknande tillstånd finns kvar på några små bergiga plättar med lavmo där det också 
finns gamla tallar med sköldbark. En del av de här figurerna uppfyller eventuellt kriterierna 
i skogslagen 10 § om värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen. Enligt den preliminära planen 
för placering av kraftverken har till dessa objekt ändå inte anvisats byggnadsåtgärder. De 
planerade byggplatserna för kraftverk ligger i skogsbestånd där inga särskilda naturvärden 

i fråga om vegetationen har påträffats. Konsekvenserna av vindkraftsbyggande för pro-
jektområdets naturtyper och växtlighet bedöms som obetydliga och närmast motsvara 
normala skogshushållningsåtgärder samt skogsvägsbyggande. 

Utredningsområdets vidsträckta, ganska unga talldominerade moskogar är i fråga om 
trädstruktur eller skogstyp inte lämpliga livsmiljöer för flygekorre. Inga flygekorrevir hitta-

des på utredningsområdet. Enligt observationerna samt bedömningen av livsmiljöerna 
finns på området inte heller ett enda förökningsområde som fladdermöss regelbundet 
skulle använda och som därför skulle medföra behov av att styra markanvändningen. Kon-
sekvenserna för flygekorren och fladdermössen bedöms därmed vara obetydliga. 
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Största delen av de häckande fåglarna i området består av arter som är typiska för barr- 
och blandskogar. Rikligast förekommer bl.a. bofink (Fringilla coelebs), lövsångare (Phyl-

loscopus trochilus), rödhake (Erithacus rubecula) och trädpiplärka (Anthus trivialis). Däre-
mot är antalet arter som är typiska för lövskog betydligt mindre. Det häckande fågelbe-
ståndet på utredningsområdet i Ribäcken omfattar enligt utredningen sommaren 2012 
åtminstone 9 olika skyddsmässigt beaktansvärda arter (järpe, orre, tjäder, trana, gök, 
spillkråka, tretåig hackspett, rödstjärt och rosenfink). Av dess arter är inte en enda nation-
ellt hotad eller kräver särskilt skydd. Byggnadstidens störande faktorer bildar de mest 
betydande skadeverkan med tanke på ovan nämnda arter, men konsekvenserna minskar 

efter byggnadsskedet. 

Sommaren 2014 gjordes en separat utredning (Ramboll 2014) om den nuvarande situat-
ionen beträffande kända fiskgjusebon i delgeneralplaneområdets omgivning. Vidare under-
söktes om fiskgjusen eventuellt gör födosöksflygningar via projektområdet. Information 

om boträd inom cirka 5 kilometers radie från vindkraftsparken under de senaste tio åren 

begärdes från Naturhistoriska Centralmuseets register över fiskgjusebon. Enligt registret 
finns det boträd för fiskgjuse utanför projektområdet. De närmaste finns ca 1,3 km, 4,2 
km och 6,6 km från närmaste vindkraftverk. I samband med utredningen kontrollerades 
ifrågavarande boplatser för fiskgjuse i terrängen och fiskgjusarnas flygaktivitet i riktning 
mot projektområdet följdes upp i juni–juli 2014. Därtill intervjuades de som brukar kon-
trollera bona. 

Enligt fiskgjuseregistret har inga häckningar konstaterats i det boträd som finns närmast 
Ribäckens vindkraftsprojekt (1,3 km) och inget bobygge har heller pågått där under de 
senaste tio åren. Vid terrängundersökningen på platsen hittades ingen bokonstruktion i 
trädet och inga tecken på nya bokonstruktioner. Det är inte ett aktivt häckningsrevir. 

Till följande kända fiskgjuserevirs boträd är avståndet cirka 4,2 kilometer från närmaste 
kraftverk i Ribäcken. Enligt fiskgjuseregistret har ifrågavarande revir producerat ungar 
senast för sju år sedan år 2007. År 2008 lades eventuellt ägg i boet och under åren 2009–
2013 har revirets boträd varit obebodda. Vid terrängundersökningen i juli 2014 fanns ho-
nor på plats i reviret och boet var dekorerat, men häckningen hade avbrutits. Fåglarna 

sågs jaga vid den närbelägna tjärnen på mossen.  

Det tredje kända fiskgjusereviret och dess boträd ligger ca 6,6 kilometer från Ribäckens 
närmaste vindkraftverk. I reviret finns två boträd av vilka det östligare trädets bokon-
struktion har varit obebodd under de senaste åren, uppenbarligen har den också fallit ned 

ur trädet. I det västligare boträdet finns ett konstgjort bo som byggts av människor. Fisk-
gjusen prydde det här boet år 2011–2013, men ingen häckning har konstaterats där. Vid 
terrängundersökningen 2014 konstaterades att ingen häckning pågick i reviret.  

Då fiskgjusarnas flygstråk studerades sågs inte en enda fiskgjuse flyga i riktning mot eller 
från Ribäckens vindkraftsområde. På basis av uppföljningen och observationerna ligger 

Ribäckens vindkraftsområde inte på något flygstråk som fiskgjusarna använder och vind-
kraftverken utgör därför inget kollisionshot för arten. Fiskgjusens aktiva revir ligger till-
räckligt långt borta från vindkraftsområdet och vindkraftverken orsakar därför inga direkta 
störningar för t.ex. artens häckningsframgång. Ett avstånd på en kilometer har i allmänhet 
ansetts vara tillräckligt för att trygga direkta störningar från vindkraftsbyggande (t.ex. 
Sveriges Ornitologiska Förening 2013). 

Även om häckning skulle förekomma i de fiskgjuserevir som ligger närmast Ribäckens 
projektområde under något år någon gång i framtiden ligger dessa revirs potentiella födo-

söksområden (sjöar, havsvikar) i en sådan riktning att Ribäckens vindkraftsområde inte 
ligger mellan boträden och de viktigaste födosöksområdena. Om ett fiskgjusepar till exem-
pel något år skulle börja häcka i det boträd som ligger närmast vindkraftsområdet är ar-

tens naturliga riktning för födosök med stor sannolikhet bortåt från vindkraftsområdet, 
dvs. födosöksflygningarna skulle sannolikt gå mot nordväst till havsviken eller norrut till de 
närmaste små sjöarna (Unjärv, Stenträsket, Mamreträsket). Därför skulle flygaktiviteten 
mot vindkraftsområdet sannolikt bli mycket obetydlig.  

Enligt en kartgranskning finns de mest sannolika födosöksplatserna för följande fiskgjuse-
revir, som ligger på cirka 4,2 kilometers avstånd, i vattendragen alldeles i närheten av 
reviret (0,5–1,5 km); Lisansjön och Lillträsket. Vid det sistnämnda sågs en jagande fisk-
gjuse i juli 2014. Lisansjön står i förbindelse med Närpes å via Lillån, och Lillträsket står 
också i förbindelse med Närpes å via Lisansjön. Om födosöksflygningarna från det här 
reviret skulle gå längre bort, till exempel till Unjärv eller Stenträsket, som ligger på cirka 
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8–9 kilometers avstånd, skulle den norra kanten av Ribäckens vindkraftsområde delvis 
ligga intill flygrutten. Det skulle öka kollisionsrisken för arten i någon mån. Vindkraftsom-

rådet i Ribäcken består av endast fem kraftverk som det i så fall sannolikt är lätt för arten 
att ta en omväg runt, speciellt på den norra sidan, och kraftverken skulle inte utgöra något 
totalt hinder för arten, om den vill söka föda i nyssnämnda sjöar. Fiskgjusens födosöks-
flygningar är mycket rätlinjiga mellan jaktområdena och boplatsen, vilket är mindre risk-
känsligt för fiskgjusen än vad kretsande flygning och sökning av fångst vid vattendragen 
är, eftersom uppmärksamheten är koncentrerad på att fånga ett byte. I bl.a. Orloffs och 
Flannerys (1992) undersökning har kollisionsrisken uppskattats vara störst speciellt för 

jagande fåglar, som koncentrerar blicken på bytet på marken och därför inte nödvändigtvis 
observerar ett vindkraftverks rotorblad som kommer svepande från sidan eller uppifrån. På 
motsvarande sätt har Hodos m.fl. (2001) bedömt att den största orsaken till rovfåglarnas 
kollisioner är att fåglarna inte lyckas upptäcka rotorbladens snabbt roterande spets. Ett 
potentiellt födosöksområde längre bort är utgående från en kartgranskning också området 

Nojärvträsket-Kackurmossen. Flygning från reviret till det området medför inte alls någon 
kollisionsrisk. 

Boträden för fiskgjuse på tredje närmaste avstånd ligger knappt sju kilometer norr om 
projektområdet. Om det här reviret skulle vara bebott i fortsättningen riktas de mest san-
nolika födosöksflygningarna uppenbart utanför Ribäckens projektområde, till antingen 
havsvikarna, Mamreträsket eller Unjärv. Därför skulle det inte förekomma någon flygakti-

vitet mot vindkraftsområdet i något alternativ. 

På basis av uppföljningarna, observationerna och konsekvensbedömningarna utgör områ-
det för Ribäckens vindkraftsprojekt inget påtagligt kollisionshot och stör inte artens boplat-
ser utan konsekvenserna bedöms som helhet bli små. Fastän det har varit nödvändigt att 

göra en del av expertbedömningarna utgående från en kartgranskning och bedömningarna 
därför till denna del naturligtvis innehåller en del osäkerhetsfaktorer har de uppgifter som 
samlats in vid terrängundersökningarna stärkt förhandsantagandena, och de stöder de 
tidigare presenterade konsekvensbedömningarna. I bakgrundsutredningarna för Österbot-
tens etapplandskapsplan 2 (Ramboll 2013: Naturabedömning, granskning av kollisions-
riskmodeller) har Flatbergen inte konstaterats vara något särskilt riskkänsligt område med 
tanke på kollisioner för häckande fiskgjusar. Enligt Naturabedömningen är de farligaste 

vindkraftsområdena för häckande fiskgjusar i landskapet Österbotten Ömossa-Norrviken, 
Långmarken och Söderskogen. Ömossa-Norrviken fick i granskningen av kollisionsmo-
dellen värdet 1, medan motsvarande värde för Flatbergen var 0,04. 

  

Figur 1. Kollisionsrisk för fiskgjuse på vindkraftsområdena under häckningstiden. (källa Ramboll 
2013). 
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Närmaste boplats för en havsörn ligger på över 8 km avstånd. Därför anses kraftverken 

inte hota artens häckningsmöjligheter.  

Enligt uppföljningen av vår- och höstflyttningen noterades ganska livlig tranflyttning ge-
nom Ribäcken-området. Längs axeln Malax-Petalax-Pörtom flyttar en betydande del av de 

tranor som startar från Söderfjärden och av dem som kommit längre norrifrån, de s.k. 
västliga tranorna. På hösten flög tranorna dock på så hög höjd att det inte fanns någon 
egentlig risk att de skulle kunna kollidera med de planerade kraftverken. Angående gässen 
och sångsvanar är området sannolikt inte längs de mest betydande vårflyttstråken, om än 
arterna flyttar på våren med ganska bred front mellan kusten och inlandets åkerslätter. 
Rovfåglarnas vårflyttning i Ribäcken-området var någorlunda livligt men till exempel anta-
let havsörn och fjällvråk lämnar betydligt från antalen för kustens huvudflyttstråk. 

Projektområdet för fem vindkraftverk i Ribäcken är dock litet och tätt, och därmed relativt 
lätt för flyttfåglarna att väja.  Olägenheterna av enstaka vindkraftspark för genomflyttande 

fåglar torde vara ganska obetydliga. Under goda förhållande upptäcker fåglarna vindkraft-
verken på långt håll och kan väja en närmande vindpark genom att ta en omväg. Detta 

har observerats i många undersökningar i världen (bl.a. Desholm 2006, Birdlife 2010, Gra-
ner m.fl. 2011). Enbart en väjningsrörelse eller en liten ändring av flygstråket förorsakad 
av vindkraftsparken i Ribäcken innebär inte någon betydande energibesparande förändring 
särskilt för stora fågelarter. Det finns inte kännedom om vidsträckta vindkraftsparker i 
närområden, som tillsammans med projektområdet i Ribäcken skulle kunna förorsaka be-
tydande samverkan bl.a. för kollisionsdödlighetens del. Om flyttfåglars betydande rast- 
och födoplatser i projektområdet finns inte heller vetskap om. 

 

Naturaområden 

Man har konstaterat att det i planeområdets direkta närhet inte finns några Natura 2000-
områden eller andra naturskyddområden.  

Närmaste Natura 2000-område är Kajaneskogen (FI0800157, SCI), beläget på ca 3,5 
kilometers avstånd från Ribäcken vindkraftspark mot sydväst. Sanemossens Natura 2000-
område (FI08000021, SCI, SPA) är beläget på ca 7,5 kilometers avstånd i sydostlig rikt-

ning från Ribäcken vindkraftspark och Kackurmossens Natura 2000-område (FI0800018, 
SCI, SPA) är beläget på samma avstånd men i sydvästlig riktning. Unjärv skyddsområde är 
beläget på ca 2,5 kilometers avstånd mot norr medan Lisansjön ligger drygt 5 kilometer i 

sydostlig riktning. Se bild 15. Konsekvenserna för naturaområdena är på basen av av-
ståndet således små. 

 

Bild 20. Vindkraftsområdet är angett i den röda cirkeln och riktningen till Natura 2000-områden 
samt andra skyddsområden är ritade med svart pil. 
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5.4.3 Samhällsekonomiska (övriga) konsekvenser 

Som bränslefri energiproduktionsform ökar vindkraften egenförsörjningen av energi och 
funktionssäkerheten av el. 

Projektet har en indirekt och direkt sysselsättande inverkan. Avkastningen av inkomstskat-

terna och bl.a. fastighetsskatterna har positiva konsekvenser för kommunens ekonomi. 
Vindkraftsproduktionen kan användas inom turismen som en positiv attraktionsfaktor. 

 

5.4.4 Samverkan 

Avståndet till övriga pågående vindkraftsprojekt under planering är långt, varvid konse-
kvenserna förväntas bli små efter förverkligandet. 

 

5.5 Störande faktorer i miljön 

Vindkraftverkens placering har styrts till en optimal placering med beaktan av såväl natu-
ren som den boende lokalbefolkningen i de närbelägna områdena. För naturens del har 
man beaktat såväl värdefulla biotoper som djur- och fågellivet. För lokalbefolkningen i 
närområdena har buller- och skuggningseffekter analyserats och vindkraftsverkenas posit-
ioner har styrts till de platser där de lagstadgade kraven uppfylls. 

 

5.6 Planebeteckningar och planebestämmelser 

Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.3, områdesreserveringar samt an-
givna på delgeneralplanekartan. 

 

5.7 Namn 

Planens namn är DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK. 

6. GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN 

6.1 Genomförande och tidsplanering 

Avsikten är att delgeneralplanen slutligt skall godkännas i kommunfullmäktige våren 2014.  
Efter att delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på mar-
kägarna och den på området aktiva aktören. 


