EPOELY/1085/2021

MKB-KUNGÖRELSE
Lasor Vind Oy Ab har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKBförfarande) för Lasor vindkraftspark. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om
hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.
Vindkraftsparkens projektområde ligger i mellersta delen av Vörå kommun, cirka tre kilometer från
Vörå kommuncentrum mot nordost. Enhetseffekten för varje vindkraftverk är 7–8 MW och den totala höjden är 280 meter. Enligt planerna ska vindkraftverken anslutas till stamnätet med en 110
kV:s luftledning.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte.
Alternativ ALT1: I projektområdet byggs högst 19 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd
är högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 7–8 MW.
Alternativ ALT2: I projektområdet byggs högst 9 nya vindkraftverk. Vindkraftverkens totala höjd är
högst 280 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 7–8 MW.
Elöverföringsalternativ:
Alternativ ALT A: Den interna elöverföringen i vindkraftsparken sköts med jordkablar. En ny 110
kV:s elstation byggs för projektets bruk. Vindkraftsprojektet ansluts med en 110 kV:s kraftledning
till Herrfors Nät Ab:s 110 kV:s kraftledning Toby–Jussila, som ligger väster om projektområdet.
Kraftledningen är cirka 10 km lång.
BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
Kungörelsen är framlagd till påseende 17.9–18.10.2021 på Vörå kommuns webbplats på adress
www.vora.fi. Bedömningsprogrammet och kungörelsen läggs också ut i Vörå huvudbibliotek
(Härmävägen 8, 66600 Vörå). Handlingarna publiceras också på webbsidan
www.miljo.fi/lasorvindkraftMKB.
ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 18.10.2021 till
adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till
diarienummer EPOELY/1085/2021.
NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 17.11.2021, efter vilket utlåtandet är framlagt till påseende på webbsidan
www.miljo.fi/lasorvindkraftMKB .
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Bedömningsprogrammet och planläggningen i projektet presenteras vid ett elektroniskt evenemang för allmänheten tisdagen 21.9.2021 kl. 17–19. Länk till evenemanget publiceras på webbsidan www.miljo.fi/lasorvindkraftMKB .
MER INFORMATION
Den projektansvarige: Lasor Vind Oy Ab, Christoffer Wiik, cw@saba.fi , tfn 050 326 6885
MKB-konsult: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, liisa.karhu@fcg.fi , tfn 040 0835726
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala,
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 655.
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