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ÄNDRING AV DELGENERALPLAN FÖR LAKIAKANGAS II 

VINDKRAFTSPARK 

1 SYFTET MED PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 

Enligt 63 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL) bör ett planläggningsarbete 

omfatta ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för 

deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser. Pro-

grammet för deltagande och bedömning (PDB) läggs fram till påseende i början 

av planläggningsarbetet. Intressenterna har möjlighet framföra sina åsikter om 

programmet för deltagande och bedömning. 

I programmet för deltagande och bedömning redogörs för vad som planeras och 

var, vilka som är planarbetets intressenter samt för när och hur det är möjligt att 

påverka planeringen av området. Dessutom redogörs för utgångspunkterna för 

planeringsarbetet, målen och de utredningarna och för de konsekvensbedömning-

ar som ska göras under arbetets gång. 

Vid behov preciseras programmet för deltagande och bedömning (PDB) i takt med 

att planarbetet framskrider. Vid behov kan det även ordnas ett samråd om 

huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt (64 § MBL). 

 

2 PLANERINGSOMRÅDET 

Planeringsområdet är beläget i Kristinestad, intill gränsen till Storå kommun. Av-

ståndet mellan planeringsområdet och Kristinestads centrum är cirka 10 km. Pla-

neringsområdet ligger ca 12 km från Storå centrum. I det område som ska plan-

läggas finns inga fasta bostadsbyggnader eller fritidsbostäder.  
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Bild 1. Planeringsområdets ungefärliga läge med röd markering.  

 

3 PLANERINGSUPPGIFT OCH MÅL 

CPC Finland Oy planerar att bygga en vindkraftspark i Lakiakangas projektområde 

i Kristinestad. Projektområdet för Lakiakangas vindkraftspark ligger i Bötom och 

Storå kommuner samt i staden Kristinestad.  

Avsikten med planläggningen är att ändra den lagkraftiga delgeneralplanen för 

Lakiakangas II vindkraftspark i Kristinestad. Den lagkraftiga planen tillåter att 

sammanlagt 8 vindkraftverk byggs i Lakiakangas projektområde. 

Syftet med planändringen är att öka kraftverkens totala höjd och att vid behov 

justera kraftverkens placering och antal i planområdet. 

CPC Finland Oy har lämnat in en ansökan om att utarbeta en delgeneralplan till 

staden Kristinestad. Kristinestad har fattat ett beslut om att inleda planläggningen 

26.9.2017. 

Delgeneralplanen utarbetas så att planen kan användas som grund för vindkraft-

verkens bygglov i enlighet med 77 a § i MBL. Delgeneralplanen godkänns av 

Kristinestads stadsfullmäktige. 
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4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 

4.1 Planeringsområdets nuläge 

Planeringsområdet ligger huvudsakligen i ett skogsbruksområde. I området växer 

huvudsakligen ung skog. Mellan skogsområdena finns myrliknande svackor och 

halvöppna klippområden. Myrområdena är till stor del utdikade för att främja 

jord- och skogsbruket. 

Området används för jord- och skogsbruk. I planeringsområdet finns skogsbilvä-

gar som utnyttjas under byggandet av vindkraftsparken. Vägarna kommer att an-

vändas som servicevägar under driften.  

Den närliggande landsbygdsliknande bosättningen är som tätast på den norra si-

dan av området, i området vid Lappfjärds ådal samt på den södra sidan av plane-

ringsområdet, i Kärjenkoskiområdet. 

4.2 Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

Statsrådets beslut om revideringen av de riksomfattande målen för områdesan-

vändningen trädde i kraft 1.3.2009. De riksomfattande målen för områdesan-

vändning är en del av systemet för planeringen av områdesanvändningen i enlig-

het med markanvändnings- och bygglagen. De riksomfattande målen för områ-

desanvändningen ska beaktas och förverkligandet av dem ska främjas i kommu-

nernas planläggning.  

 

I de riksomfattande målen för områdesanvändningen framförs principiella linje-

dragningar och förpliktelser vilka har grupperats i helheter utifrån sakinnehållet. I 

delgeneralplanen för vindkraftsparken redogörs för de allmänna och speciella mål 

som ska beaktas under punkten om fungerande förbindelsenät och energi-

försörjning. I målen anges följande: 

 I områdesanvändningen tryggas behoven av energiförsörjning på riksnivå 

och främjas möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor. 

 

 Vid planeringen av områdesanvändningen ska de nuvarande reserv-

landningsplatserna för flygtrafiken och utvecklingsmöjligheterna för flygsä-

kerhetssystemen samt flygvapnets behov tryggas. 

 

 Vindkraftverken ska i första hand placeras så att de bildar enheter som be-

står av flera vindkraftverk. 

 

 Vid områdesanvändningen och -planeringen ska riskerna för extrema kli-

matfenomen och översvämningar, markanvändningen i omgivningen och 

behovet av att utveckla den samt näromgivningen, särskilt bebyggelsen, 

värdefulla natur- och kulturobjekt och -områden samt landskapets särdrag 

beaktas med tanke på förbindelse- och energinäten. 
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4.3 Österbottens landskapsplan 2030  

Österbottens landskapsplan 2030 godkändes av Österbottens förbunds landskaps-

fullmäktige 29.9.2008. Miljöministeriet fastställde planen 21.12.2010. 

 

Bild 2 Utdrag ur Österbottens landskapsplan. Det ungefärliga läget för planeringsområdet 
visas med röd markering på bilden. 

Planeringsområdet ligger i ett utvecklingsområde av å- och älvdalarna (mk-1). 

Med beteckningen anvisas områden med landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalar 

där man i synnerhet utvecklar boende som stöder sig på lantbruk och andra 

landsbygdsnäringar, natur- och kulturmiljön och landskapet. I områdena utvecklas 

dessutom näringsverksamheten och rekreationsanvändningen. Beteckningen mk-1 

avser speciellt Lappfjärds ådal. 

 

På den norra sidan av planeringsområdet finns även ett attraktionsområde för tur-

ism/målområde för utveckling av turism och rekreation (mv-1). Med beteckningen 

anvisas områden som är attraktiva med tanke på turismen. 

 

I närheten av det område som ska planläggas finns ett område som är värdefullt 

med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården på landskaps- eller regional nivå. 

 

 
 

 

Med beteckningen anvisas värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer 

av landskaps- eller regionalt intresse. 
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I landskapsplanen anvisas även en riktgivande beteckning för en dataförbindelse, 

grundvattenområden, kraftledningar, en vattentäkt samt ett samverkansområde 

för vatten- och marktäkt och en farled till den västra sidan av planeringsområdet. 

 

 

Etapplandskapsplan 1 för Österbotten (kommersiell service) 

Etapplandskapsplan 1 "lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbot-

ten" godkändes på landskapsstyrelsens möte 14.5.2012 och fastställdes av miljö-

ministeriet 4.10.2013. Miljöministeriet lät bli att fastställa beteckningarna för stora 

detaljhandelsenheter i Edsevö i Pedersöre (KM1) och i Högback-Nixback i Närpes 

(KM5). Österbottens förbund ansökte om ändring av beslutet från högsta förvalt-

ningsdomstolen för de delar som inte fastställdes, men besväret förkastades. 

 

I etapplandskapsplan 1 för Österbotten finns inga områdesreserveringar i plane-

ringsområdet eller i dess närhet. 

 

Etapplandskapsplan 2 (förnyelsebara energiformer) 

Landskapsstyrelsen godkände etapplandskapsplanen 12.5.2014 och den fastställ-

des av miljöministeriet 14.12.2015. 

 

 
 
Bild 3 Utdrag ur etapplandskapsplan 2 för Österbotten.   På bilden visas de ungefärliga 
gränserna för planeringsområdet. 

I etapplandskapsplanen ligger planeringsområdet i ett tv-1-område. Med beteck-

ningen anvisas markområden som lämpar sig för regionalt betydelsefulla vind-

kraftsparker. 

 

Österbottens landskapsplan 2040  

 

Österbottens förbund håller som bäst på att bearbeta en helhetslandskapsplan 

som omfattar hela landskapet och dess olika samhälleliga funktioner.  Planutkas-

tet har inte ännu varit framlagt (läge 06/2017). 
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4.4 Södra Österbottens landskapsplan 

Beredningen av den gällande landskapsplanen för Södra Österbotten (Land-

skapsplan 2005) inleddes 1999. Landskapsstyrelsen godkände planen 

1.12.2003 och den fastställdes av miljöministeriet 23.5.2005. 

 

 

Bild 4. Utdrag ur Södra Österbottens landskapsplan där projektområdet avgränsas i stora 
drag med en röd linje 

I landskapsplanen anvisas inga områdesreserveringar till närheten av planerings-

området. På den östra sidan av området finns Lakiakangas grundvattenområde 

som är viktigt med tanke på vattenanskaffningen.  Området längs Storån anvisas 

som ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. 

 

 

På den östra sidan av det område som ska planläggas finns ett målområde för ut-

veckling av landsbygden, en riktgivande friluftsled samt ett byområde (at). På 
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den sydöstra sidan av det område som ska planläggas finns ett naturskyddsom-

råde (SL-2). Området ingår i grundprogrammet för skyddet av myrar. På den 

sydöstra sidan av det område som ska planläggas finns även ett värdefullt åsom-

råde eller en övrig geologisk formation (ge). 

 

4.5 Etapplaner till Södra Österbottens landskapsplan 

Etapplandskapsplan I för Södra Österbotten fastställdes av Miljöministeriet 

31.10.2016. I etapplandskapsplanen behandlas vindkraft och den kompletterar 

gällande landskapsplaner. Etapplandskapsplan I omfattar 23 områden för vind-

kraft, ett kraftledningsnät och ett område som är viktigt med tanke på naturens 

mångfald.  Planen behandlas som bäst av högsta förvaltningsdomstolen och den 

har således inte vunnit laga kraft. 

 

 

Bild 5 Utdrag ur etapplandskapsplan I för Södra Österbotten.  Det ungefärliga läget för pla-
neringsområdet visas med röd markering på bilden. 

 

I etapplandskapsplan I anvisas Lakiakangas projektområde som ett område för 

vindkraftverk. 
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Etapplandskapsplan II - Handel, trafik och centrumfunktioner. I februari 

2013 beslöt landskapsstyrelsen att inleda utarbetandet av etapplandskapsplan II 

för Södra Österbotten. Etapplandskapsplanen berör handeln, trafiken och cent-

rumfunktionerna. Landskapsstyrelsen godkände planen 30.5.2016. Planen trädde 

i kraft genom en kungörelse som publicerades 11.8.2016. I etapplandskapsplan II 

anvisas inga områdesreserveringar till planeringsområdet eller dess närhet. 

Etapplandskapsplan III - Torvproduktion, skydd av myrnaturen, bioener-

gianläggningar, terminaler för energived och kulturlandskap 

I februari 2013 beslöt landskapsstyrelsen att inleda utarbetandet av etappland-

skapsplan III för Södra Österbotten. Etapplandskapsplanen berör torvproduktion, 

skydd av myrnaturen, bioenergianläggningar, terminaler för energived och kultur-

landskap. 

Syftet med etapplandskapsplan III för Södra Österbotten är att främja landskap-

ets energisjälvförsörjning genom att anvisa en tillräcklig mängd torvproduktions-

områden för energiindustrins behov samt att bevara objekt i myrnaturen som är 

värdefulla på landskapsnivå. Avsikten är dessutom att främja funktionen och ef-

fektiviteten av logistikkedjan för energived samt att utifrån behov anvisa en mar-

kanvändningslösning för nya bioenergianläggningar som är betydelsefulla minst 

på regional nivå. 

Målet med etapplandskapsplanen är även att anvisa uppdaterade landskapsområ-

den som är värdefulla på riks- och landskapsnivå och att ge anvisningar för hur 

landskapsvärdena ska bevaras i områdena. Målet är dessutom att förtydliga skill-

naden mellan landskapsområden, byggda kulturmiljöer och fornminnesobjekt i 

den gällande landskapsplanen. Utöver dessa anvisas även områden för försvars-

makten i planen. 

Landskapsstyrelsen har godkänt planutkastet till etapplandskapsplan III vid sitt 

möte 19.12.2016.  Beredningsmaterialet för etapplandskapsplanen har varit fram-

lagt under perioden 11.1 - 10.3.2017.   
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Bild 6 Utdrag ur etapplandskapsplan III. På bilden visas de ungefärliga gränserna för pla-
neringsområdet. 

Till den södra sidan av planeringsområdet anvisas ett landskapsområde som är 

värdefullt på landskapsnivå. 

 

 
 

 

4.6 MKB-förfarande 

Miljökonsekvensbedömningen för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker in-

leddes i april 2012. NTM-centralen i Södra Österbotten har avgett ett utlåtande 

om MKB-beskrivningen 14.6.2013 (EPOELY/17/07.04/2012). I sitt utlåtande kon-

staterar kontaktmyndigheten att bedömningsbeskrivningen behandlar de frågor 

som förutsätts av MKB-lagen och anser att bedömningsbeskrivningen är tillräcklig. 

 

4.7 Generalplaner och detaljplaner 

I planändringsområdet gäller den lagkraftiga delgeneralplanen för Lakiakangas II 

vindkraftspark. På den västra sidan av området ligger Storå kommuns delgene-

ralplan för Lakiakangas I vindkraftspark (HFD 17.8.2016) samt delgeneralplanen 

för Lakiakangas II vindkraftspark (FöD 31.3.2016).   

På den västra sidan av planeringsområdet gäller delgeneralplanen för Lappfjärds 

vindkraftspark. Kristinestads stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för 

Lappfjärds vindkraftspark 9.11.2015. Planen är inte ännu lagkraftig utan behand-

las fortfarande av Vasa förvaltningsdomstol (läge 04/2017). 
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Bild 7 Delgeneralplan för Lakiakangas II vindkraftspark, Kristinestad 

 

Bild 8 Delgeneralplanen för Lakiakangas I vindkraftspark ligger i både Bötom och Storå 
kommuner. 
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Bild 9 Delgeneralplanen för Lakiakangas II vindkraftspark ligger i både Bötom kommun och 
staden Kristinestad. 

 

Bild 10 Generalplanen för Lappfjärds vindkraftspark ligger på den västra sidan av plane-
ringsområdet. 
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Bild 11  Läget för närområdets detalj- och generalplaner i förhållande till planeringsområ-
det. Läget för generalplanen för Lappfjärds vindkraftspark visas i stora drag med en 
streckad linje på bilden. Storå projektområde i Lakiakangas visas som ett rödfärgat område 
på bilden.  Området för planändringen visas som ett gulfärgat område på bilden. 

I närheten av planeringsområdet finns flera generalplanerade områden. I närhet-

en av planeringsområdet finns inga detaljplanerade områden. I närområdet finns 

bl.a. följande general- och detaljplaner: 

 Delgeneralplanen för Lappfjärd, 2010 
 Kristinestads strandgeneralplan, 1998 
 Dagsmark delgeneralplan, 2012 
 Delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark,  
 Generalplan för Uttermossa vindkraftspark, 2015 

 Lappfjärds detaljplan, 2010 
 

4.8 Elöverföring 

Projektområdet för Lakiakangas kommer att anslutas med en 110 kilovolts (kV) 

kraftledning till en elstation med namnet Kristinestad på den norra sidan av sta-

den Kristinestad. 

4.9 Övriga vindkraftsprojekt i närheten av planeringsområdet 

På den norra sidan av planeringsområdet, i Bötom kommun, har det byggts två 

vindkraftverk i den norra delen av Lakiakangas projektområde, i delgeneralplane-

området för Lakiakangas I vindkraftspark. Ömossa vindkraftspark håller som bäst 

på att byggas. De andra byggda vindkraftsparkerna ligger på över 10 kilometers 

avstånd från planeringsområdet. I planeringsområdets omgivning pågår vind-

kraftsprojekt som fortfarande befinner sig i mycket olika planeringsskeden. 
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Bild 12 Läget för de närmaste kända vindkraftsparksprojekten i förhållande till Lakiakangas 
planeringsområde.  
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5 UTREDNINGAR SOM SKA UTARBETAS 

Bland annat följande utredningar har utarbetats för miljökonsekvensbedömningen 

och delgeneraplanen: 

 Naturutredning för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker / FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012 

 Behovsprövning av Naturabedömning för Lappfjärds och Lakiakangas vind-

kraftsparker / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012 

 Fornlämningsutredning för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker / 

Kulttuuripalvelut Heiskanen & Luoto Oy, 2012 

Under delgeneralplaneringen av Lakiakangas II vindkraftspark uppdaterades il-

lustrationerna, buller- och skuggningsmodelleringarna samt synlighetsanalysen 

och därefter konsekvensbedömningen flera gånger. 

I ändringen av delgeneralplanen för Lakiakangas II vindkraftspark upp-

dateras följande utredningar: 

 Utredning av buller- och skuggningsmodelleringar 

 Illustrationer och synlighetsanalys  

 Arkeologisk inventering vid behov 

Planhandlingarna uppdateras helt under planarbetets gång. 

 

6 KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS 

 

I samband med utarbetandet av delgeneralplanen görs en bedömning av 

planens centrala konsekvenser i enlighet med markanvändnings- och 

bygglagen. Vindkraftverken påverkar sin omgivning genom att förändra land-

skapet och orsaka ljud och blinkningar. Vindkraftsbyggande kan orsaka konse-

kvenser för naturvärdena och människornas levnadsförhållanden. 

I bedömningen av delgeneralplanens konsekvenser undersöks i synnerhet pro-

jektets konsekvenser för naturen och landskapet samt planens buller- och skugg-

ningskonsekvenser.  Konsekvenserna bedöms även med tanke på till exempel tra-

fiken, markanvändningen och samhällsstrukturen i den utsträckning som är nöd-

vändig. Konsekvensbedömningen grundar sig på de utredningar som ska göras.  

Varje typ av konsekvens har ett annorlunda influensområde. En del av konse-

kvenserna begränsas till den omedelbara närheten av byggobjekten för vindkraft-

verken. En del av konsekvenserna, såsom konsekvenserna för landskapet och 

fåglarna, kan sträcka sig över ett större område. I bedömningen utnyttjas miljö-

ministeriets anvisningar för vindkraftsbyggande och bedömning av byggandets 

konsekvenser. 
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7 DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN 

Delgivningen av information om delgeneralplanen för Lakiakangas vindkraftspark 

sker i tidningen Suupohjan Sanomat. 

 

7.1 Intressenter 

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter och anmärkningar under ti-

den för framläggandet i planutkasts- och planförslagsskedet. Intressenter i plan-

ändringsprocessen är enligt 62 § i MBL områdets markägare, myndigheter och 

samfund samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av-

sevärt av planändringen. 

 

Intressenter är de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas av-

sevärt av den aktuella planen: 

 invånarna i planens influensområde  

 företagen och näringsidkarna  
 användarna av rekreationsområdet  
 markägarna och -innehavarna i planens influensområde 

 

Samfund vars områden behandlas i planeringen: 

 
 samfund som representerar invånarna, såsom invånarföreningar och byalag 
 samfund som representerar ett visst intresse eller en viss befolkningsgrupp, t.ex. 

naturskyddsföreningar  
 samfund som representerar näringsidkare och företag 
 samfund eller företag som sköter specialuppgifter, såsom energi- och vattenverk 

  

Ovan nämnda samfund är: 

 
 Kristinestads företagare 

 Sydbottens Natur och Miljö 
 byaföreningen 
 jaktlaget 
 Fingrid Abp  
 Digita Oy  
 Caruna Oy 

 

Myndigheter inom sådana branscher som behandlas i planeringen: 

 
 Storå kommun 
 Kristinestad 

 Bötom kommun 
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) 
 NTM-centralen i Österbotten 
 Södra Österbottens förbund  
 Österbottens förbund 
 Södra Österbottens räddningsverk 
 Österbottens räddningsverk 

 Södra Österbottens museum 
 Österbottens museum 

 Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster 
 Försvarsmakten 
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 Trafi 
 Trafikverket 
 Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK 
 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

 Västkustens miljöenhet 

 

 

Förteckningen över intressenter kompletteras vid behov. 

 

 

7.2 Planeringsskeden och preliminärt tidsschema 

Planläggningens inledningsskede och aktualisering (maj 2017–augusti 

2017) 

Om aktualiseringen av delgeneralplanen och framläggandet av programmet för 

deltagande och bedömning meddelas i lokaltidningen samt på staden Kristi-

nestads anslagstavla och webbplats. 

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) läggs fram till påseende och i 

samband med detta har intressenter och kommunens invånare möjlighet att 

framföra sin åsikt om de metoder för deltagande och växelverkan som framförs i 

den samt om planens konsekvensbedömning. Programmet för deltagande och be-

dömning kompletteras vid behov under planläggningsprocessens gång. 

Delgeneralplanens utkastskede (augusti 2017–oktober 2017) 

Staden fattar beslut om att lägga fram utkastet till påseende. Om framläggandet 

informeras offentligt och under framläggandet ordnas vid behov ett informations- 

och diskussionstillfälle. 

Intressenterna har möjlighet att framföra en skriftlig åsikt om planutkastet under 

tiden för framläggandet. Utlåtanden om utkastet begärs även från myndigheter-

na. Den inlämnade responsen bearbetas till en sammanfattning. 

Om delgeneralplanen ordnas vid behov ett myndighetssamråd. 

Delgeneralplanens förslagsskede (oktober 2017–januari 2018) 

Kristinestad beslutar om att lägga fram planförslaget under 30 dagar. 

Om framläggandet av delgeneralplanen meddelas offentligt. Intressenterna har 

rätt att lämna in en skriftlig anmärkning om planförslaget. I förslagsskedet infor-

meras sådana markägare som bor utanför orten per post till de adresser som 

kommunen har till sitt förfogande. Anmärkningen bör framföras skriftligt till sta-

den Kristinestad innan utgången av tiden för framläggandet. 

Utlåtanden om förslaget till delgeneralplanen begärs från myndigheterna. I för-

slagsskedet ordnas vid behov ett myndighetssamråd om delgeneralplanen. 

Godkännande av delgeneralplanen (maj 2018) 

Anmärkningar och utlåtanden som lämnats in om planförslaget besvaras med mo-

tiverade bemötanden. Delgeneralplanen godkänns av Kristinestads stadsfullmäk-

tige. Om beslutet att godkänna delgeneralplanen publiceras en officiell kungö-

relse. 
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Tidsschemat preciseras i takt med att planprocessen framskrider. 

8 RESPONS OM PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 

Respons på detta program för deltagande och bedömning kan riktas till staden 

Kristinestad under den tid då programmet för deltagande och bedömning är fram-

lagt. 

 

9 KONTAKTUPPGIFTER 

Kristinestad 

Kristinestad 

 

Ari-Johan Myllyniemi 

teknisk direktör 

tfn: 040 5599229 

ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

 

Lappfjärdsvägen 10 

64100 Kristinestad 
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