MKB-KUNGÖRELSE
JWP Juthskog Wind Park Ab har skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Vindpark Juthskogen i Malax till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen). Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och projektalternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser.
Projektområdet ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen, som går på den västra sidan av riksvägen.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
Alternativ 0: projektet genomförs inte.
Alternativ ALT1: i projektområdet byggs 20 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter,
rotordiameter på ca 200 meter och tornhöjd ca 200 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är ca 160
MW då det enskilda vindkraftverkets effekt är 7–8 MW. Sex vindkraftverk ligger utanför tv-området
enligt landskapsplanen.
Alternativ ALT2: i projektområdet byggs 22 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 275 meter,
rotordiameter på ca 180 meter och tornhöjd ca 185 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är ca 154
MW då det enskilda vindkraftverkets effekt är 6–7 MW. Sex vindkraftverk ligger utanför tv-området
enligt landskapsplanen.
Alternativ ALT3: i projektområdet byggs 19 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 275 meter,
rotordiameter på ca 180 meter och tornhöjd ca 185 meter. Vindkraftsparkens totala effekt är ca 133
MW då det enskilda vindkraftverkets effekt är 6–7 MW. Alla vindkraftverk ligger i tv-området enligt
landskapsplanen.
Alternativ för elöverföringen:
S1: Vindkraftsprojektets nätanslutningspunkt finns vid Toby elstation. Utanför projektområdet görs
bygg- och ändringsarbeten i elnätet på en sträcka av sammanlagt ca 23 kilometer.
S2: Projektets nätanslutningspunkt är elunderstationen som byggs längs Fingrids ledningskorridor.
Utanför projektområdet görs bygg- och ändringsarbeten i elnätet på en sträcka av sammanlagt ca
8 kilometer.
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN ÄR FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
Kungörelsen är framlagd till påseende 25.2-17.4.2020 i Malax kommun och på kommunens
webbplats på adress www.malax.fi. Bedömningsbeskrivningen är framlagd till påseende i Malax
kommun (Malmgatan 5, 66100 Malax) och i Malax kommunbibliotek (Malmgatan 5, 66100 Malax).
Kungörelsen
och
bedömningsbeskrivningen
publiceras
också
på
webbplatsen:
wwww.miljo.fi/juthskogenvindkraftMKB från och med 25.2.2020.
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffskavägen 35
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 17.4.2020 till
adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.
I egenskap av MKB-kontaktmyndighet ger NTM-centralen En motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen, vilken läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsbeskrivningen
senast inom två månader efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Bedömningsbeskrivningen och utkastet till generalplan för vindkraftsparken, som är samtidigt anhängigt i kommunen, presenteras vid ett evenemang för allmänheten torsdagen 19.3.2020 kl.
18.00 på adress Solhem, Viasvägen 95, 66140 Övermalax.
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MKB-konsult: Etha Wind Oy Ab, Toni Lustila, toni.lustila@ethawind.com, tfn +358 400 257 212.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki, elina.venetjoki@ntmcentralen.fi, tfn 0295 016 403.

Vasa 25.2.2020
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

