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Bemötanden till inkomna utlåtanden och anmärkningar över 
planförslaget till delgeneralplan för Sandbacka vindkraftpark 

Sandbacka vindkraftpark behandlades på ett arbetsmöte med myndigheter 16.4.2015. 

På arbetsmötet närvarade representanter för Vörå kommun, Nykarleby stad, Södra 

Österbottens NTM-central samt planläggningskonsulten (PM över mötet som bilaga till 

planmaterialet, bilaga 7). På arbetsmötet behandlades kontaktmyndighetens utlåtande 

om MKB-beskrivningen samt för Vörå kommuns del inkommen respons över 

planutkastet. I uppgörandet av delgeneralplanen för Sandbacka vindkraftpark har man 

beaktat kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-beskrivningen. I NTM-centralens 

utlåtanden över Etapplandskapsplan II samt Naturabedömningen för 

Etapplandskapsplan II har området Gunilack, som Sandbacka vindkraftpark är belägen 

på, inte ansetts vara ett problematiskt område i Etapplandskapsplanen. På arbetsmötet 

lyfte NTM-centralen fram följande faktorer som bör beaktas i planläggningen: 

 Miljöministeriets planeringsriktvärden för buller bör underskridas. 

 De sammantagna konsekvenserna med andra projekt skall beaktas. 

 Trafikkonsekvenserna för lätt trafik skall beaktas i planbeskrivningen. 

 Beteckningen för ny väg kunde betecknas med röd streckad linje för att 

förbättra urskiljbarheten. 

 tv-1-områden bör avgränsas så att det inte är möjligt att placera kraftverken 

närmare bosättningen. 

 

Dessa faktorer har beaktats vid uppgörandet av delgeneralplanen för Sandbacka 

vindkraftpark. Utlåtandetiden för planförslaget utgick 29.5.2015. NTM-centralens 

utlåtande har inte erhållits t.o.m. 1.6.2015. På basen av att vindkraftparkens 

konsekvenser har utretts i ett MKB-förfarande, kontaktmyndighetens utlåtande över 

MKB-beskrivningen har beaktats i samband med planläggningen och att det på 

arbetsmötet med myndigheter 16.4.2015 inte framkommit betydande brister eller 

behov av kompletteringar till planen samt på basen av Vörå kommuns brevväxling med 

NTM-centralen (Markku Niskala / Matti Rantala 25.5.2015) bedöms det vara möjligt att 

godkänna delgeneraplanen för Sandbacka vindkraftpark även om NTM-centralens 

utlåtande över planförslaget inte har erhållits, eftersom de faktorer NTM-centralen lyft 

fram på arbetsmötet 16.4.2015 har efterlevts.  

Utlåtanden 

1 Västkustens miljöenhet 

 

Utlåtandets huvudpunkt: 

1.1 Enligt bullermodelleringen överskrids inte miljöministeriets riktvärden för 

buller.  

 

Bemötande: 

1.1 Betecknas för kännedom.   
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Utlåtandets huvudpunkt: 

1.2 Ljus och skuggeffekter får förekomma under så kort tid av året, att inga 

oskäliga olägenheter uppkommer. Enligt modelleringen bedöms skuggningen 

överskrida 8 h/år för några bostäder och problem kan uppkomma. 

 

Ifall det inte är möjligt att underskrida riktvärden för skuggningseffekterna 

genom en justering av kraftverkens placering, höjd eller val av turbin anser 

tillsynsnämnden, att det bör krävas miljötillstånd för verksamheten och en 

reglering av driften.   

 

Bemötande: 

1.2 Skuggningskonsekvenserna är enkla att bekämpa med att t.ex. köra ner vissa 

kraftverk för att försäkra att rekommendationen 8 h/år inte överstigs vid 

bostäderna. Detta regleras via miljötillstånd ifall modelleringarna i 

bygglovsansökan visar att rekommendationen 8 h/år överstigs vid bostäder. 

 

 Det möjliga behovet av miljötillstånd har även beaktats i den allmänna 

bestämmelsen:  

 

”Vindkraftverken bör ej orsaka buller som överskrider ikraftvarande rikt- eller 

planeringsriktvärden. Vindkraftverken bör ej heller orsaka blinkningar eller 

skuggningar som överskrider ikraftvarande rekommendations- eller riktvärden. 

För att försäkra detta bör man i samband med bygglovet framföra buller- och 

skuggningsmodelleringar uppgjorda enligt vald kraftverkstyp. Ifall 

modelleringarna påvisar att ikraftvarande riktvärden, planeringsriktvärden eller 

rekommendationer överskrids ska konsekvenserna granskas i miljötillstånd.” 

 

 

Utlåtandets huvudpunkt: 

1.3 Buller kan eventuellt försämra förutsättningarna för pälsdjursuppfödningen 500 

meter söder om vindkraftverk nr 1.   

 

Bemötande: 

1.3 Betecknas för kännedom. Avståndet är större än det avstånd där driften av 

vindkraftverken bedömts kunna orsaka lindriga negativa konsekvenser för 

pälsdjurens välfärd och farmens produktivitet (Helldin m.fl. 2012; Pörtom MKB 

2013). Avståndet är dock mindre än det avstånd som Finlands 

Pälsdjursuppfödares Förbunds (FPF) rfs förslagit (29.10.2013) om att ett 

minimiavståndet beroende av kraftverkets storlek bör vara minst 700–800 

meter. Enlig ProFurs förslag kan eventuella skadliga effekter av buller, 

isslungning och andra miljökonsekvenser elimineras genom att multiplicera den 

teoretiska iskastformen ((HH+RD)*1,5) med två, där HH står för rotornavets 

höjd från markytan och RD för rotorns diameter.  

 

 Pälsfarmen är belägen utanför skuggningsområdet 1 h/a samt bullerområdet 40 

dB(A), då konsekvenserna har modellerats med fyra kraftverk på Vörå 

kommuns område. Då bullermodelleringen beaktar de sammantagna 

bullerkonsekvenserna för Sandbacka vindkraftpark med 4 kraftverk på Vörå 
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kommuns område och 10 kraftverk på Nykarleby stads område, överlappar 

bullerområdet 40 dB(A) pälsfarmen delvis.  

 

Utlåtandets huvudpunkt: 

1.4 Placeringen av kraftverken och ombyggnad av vägar inom området enligt 

planförslaget bedöms inte påverka andra viktiga samhällsfunktioner ur en 

hygienisk synvinkel. 

 

Bemötande: 

1.4 Betecknas för kännedom.    

 

2 Österbottens förbund 

 

Utlåtandets huvudpunkt: 

2.1 Delgeneralplanens förhållande till Österbottens landskapsplan och 

etapplandskapsplan 2 har angetts korrekt i planbeskrivningen.  

 

Bemötande: 

2.1 Betecknas för kännedom.  

 

Utlåtandets huvudpunkt: 

2.2 Området Sandbacka i Vörå kommun har placerats inom det i 

etapplandskapsplan 2 anvisade området för vindkraftverk, Gunilack. Ett flertal 

andra projekt i söder, öster och norr om Sandbacka vindkraftsprojekt är under 

planering vilket också framgår av beskrivningen till planen. De gemensamma 

konsekvenserna av dessa vindkraftsparker ska beaktas vid förverkligande.  

 

Bemötande: 

2.2 Betecknas för kännedom.  

 

Utlåtandets huvudpunkt: 

2.3 Söder om planområdet i Vörå finns ett flertal pälsfarmer intill Jeppovägen. Den 

närmaste pälsfarmen är belägen på cirka 500 meter från det närmaste 

kraftverket. Enligt beskrivningen till delgeneralplanen är detta avstånd större 

än det avstånd där driften av vindkraftverken kan orsaka lindriga negativa 

konsekvenser för pälsdjurens välfärd och farmens produktivitet. Det 

konstateras också att avståndet är mindre än det avstånd på 700-800 meter 

som Finlands pälsdjursuppfödares Förbund föreslagit. Enligt gjorda 

bullerberäkningar ligger också pälsfarmen utanför 40 dB(a) bullerzonen. 

Österbottens förbund påpekar att ProFur 15.4.2015 inkommit med ett tillägg till 

tidigare givna utlåtanden, där man tillkännager att skyddsavståndet mellan 

pälsproduktionsområden och stora kraftverk och framför allt vindkraftsparker 

ska från det tidigare avståndet på 750 meter utökas till 1500 meter. 

Österbottens förbund anser att detta bör utredas och beaktas innan 

förverkligande.  
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Bemötande: 

2.3 Betecknas för kännedom. ProFur har 15.4.2015 gjort ett tillägg till sitt tidigare 

utlåtande och rekommenderar numera ett skyddsavstånd på 1500 meter 

mellan farmer och vindkraftparker. Rekommendationen baseras på osäkerhet 

och farhågor om att pälsdjuren utsätts för större påfrestning än ProFur tidigare 

har haft anledning att tro. 

 

 FCG har varit i kontakt med den danska organisationen VidenOmVind (Henrik 

Vinther) i maj 2015 angående minkdödsfallen på en farm i Danmark (email 

FCG/Kjellman - Vinther 13.5.2015). Enligt Vinther har man inte kunnat koppla 

ihop vindkraftverkens drift med dödsfallen i minkfarmen och fallet är enligt 

Vinther även motstridigt till de övriga erfarenheterna i Danmark angående 

pälsfarmer och vindkraft. Det finns inte heller några regelverk för avstånd 

mellan kraftverk och farmer i Danmark, eftersom det är erkänt att detta inte är 

efterkallat. Enligt ett utlåtande av Kunskapscentrum för lantbruk (Videncentret 

for landbrug, V. Weiss och H. Möller 2/2011) finns det inte tillgänglig forskning 

angående pälsuppfödning och vindkraft, men det finns den bred erfarenhetsbas 

i och med att det i Danmark finns mycket etablerad vindkraft. Enligt utlåtandet 

finns det exempel på vindkraft närmare än 200 meter från pälsfarmer utan att 

inverka negativt på produktionen. I Finland finns det även etablerad vindkraft i 

närheten av pälsfarmer t.ex. i Larsmo.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att ProFur har utgett en 

ny rekommendation på ett avstånd av 1500 meter mellan pälsfarmer och 

vindkraftparker.  

 

 

3 Vörå kommun, byggnads- och miljönämnden 

Utlåtandets huvudpunkt: 

3.1 Byggnads- och miljönämnden har inget att anmärka på förslaget till 

delgeneralplanen.  

 

Bemötande: 

3.1 Betecknas för kännedom.  

 

4 Österbottens museum 

Utlåtandets huvudpunkt: 

4.1 Österbottens landskapsmuseum har inget att anmärka om 

delgeneralplanförslaget.  

 

Bemötande: 

4.1 Betecknas för kännedom.  
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5 Nykarleby stad 

Utlåtandets huvudpunkt: 

5.1 Nykarleby stad har inget att anmärka om Sandbacka planförslag.  

 

Bemötande: 

5.1 Betecknas för kännedom.  
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Anmärkningar 

 

1 Lahti, Risto & Paula 

Muistutuksen pääkohta: 

1.1 Lahdet harjoittavat mökkimajoitustoimintaa Sandbackan tuulivoimapuiston 

länsipuolella ja he vastustavat jyrkästi suunnitteilla olevaa hanketta. Alue on 

liian pieni tuulivoimarakentamiselle. Hanke aiheuttaa kohtuutonta haittaa 

ympäristön asukkaiden elinoloille, viihtyvyydelle ja kiinteistöjen arvolle sekä 

lähistön elinkeinoille. 

 

Vastine: 

1.1 Merkitään tiedoksi. Sandbackan tuulivoimahankkeen vaikutuksia on arvioitu 

YVA-menettelyssä. Yhteysviranomainen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) on 

lausunnossaan YVA-selostuksesta arvioinut, että YVA-menettely on riittävä. 

Sandbackan tuulivoimapuiston vaikutukset ympäristön asukkaiden elinoloille, 

viihtyvyydelle ja kiinteistöjen arvolle sekä lähistön elinkeinoille ei ole arvioitu 

olevan merkittävät. Tuulivoimapuiston vaikutukset viihtyvyyteen voidaan 

kuitenkin kokea hyvin yksilöllisesti. Tuulivoimapuiston vaikutukset kiinteistöjen 

arvoon ovat vaikeasti tutkittavissa ja liittyvät vahvasti kiinteistön omistajan ja 

ostajan suhtautumiseen tuulivoimaan yleensä. Kiinteistöjen arvon kehityksestä 

ennen ja jälkeen tuulivoiman rakentamista on olemassa todella vähän 

tutkimustietoa. Ruotsissa vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa todettiin noin 

2-4 % lasku kiinteistön arvossa. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo 

todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon 

lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. 

Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi 

vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. (Henningsson et al 2012, 

Vindval rapporter 6497) 

 

Muistutuksen pääkohta: 

1.2 Lahdet vaativat, että lähimmät voimalat eivät tule alle 2 km etäisyydelle 

majoituskohteesta ja tasapuolisuuden vuoksi myös muiden asunnoista. Jos 

periaatetta noudatetaan, alueelle ei voida sijoittaa tuulivoimaa, ja näin ollen 

osoittaa alueen sopimattomuutta. Monet muut kunnat ovat päättäneet kahden 

kilometrin etäisyydestä tuulivoiman ja asutuksen välille. 

 

Vastine: 

1.2 Suomessa tuulivoimarakentamista ohjaavat voimaloista aiheutuvat melu- ja 

varjostusvaikutukset. Sandbackan tuulivoimapuiston osalta 

ympäristöministeriön suunnitteluohjearvo (4/2012) tuulivoimamelulle 

asutukselle alittuu. Nämä suunnitteluohjearvot ovat 40 dB(A) vakituiselle 

asutukselle ja 35 dB(A) vapaa-ajan asutuksen alueille. Varjostuksen kohdalla 

Suomessa ei ole olemassa ohjearvoa, vaan Ympäristöministeriön ohjeen 

4/2012 mukaan seurataan muissa maissa voimassa olevia ohjearvoja. 

Suomessa suositusarvona käytetään Ruotsin ohjearvoa 8 tuntia vuodessa. 

Tämä suositusarvo ylittyy muutaman rakennuksen kohdalla lievästi 

Sandbackan tuulivoimapuiston kohdalla. Jos rakennuslupavaiheessa 

voimaloiden varjostusvaikutukset ylittävät 8 h/a, tulee voimaloiden 
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varjostusvaikutuksia ja käyttöä säädellä ympäristöluvassa, jonka avulla 

voidaan valvoa, että suositusarvoa 8 h/a ylittäviä varjostuksia ei synny.  

 

Muistutuksen pääkohta: 

1.3 Tuulivoimaa ei pitäisi rakentaa alueelle, perustuen perustuslain 18§ (oikeus 

työhön ja elinkeinovapauteen) ja 20§ (vastuu ympäristöstä).  

 

Vastine: 

1.3 Merkitään tiedoksi. Sandbackan tuulivoimapuiston vaikutuksia on arvioitu YVA-

menettelyssä, jonka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisen 

lausunnossa on arvioinut riittäväksi.  

 

Muistutuksen pääkohta: 

1.4 Suunnitellut voimalat ovat naapuruussuhdelain (26/1920) vastaisia, koska 

matalataajuinen melu aiheuttaa kohtuuttoman rasituksen asukkaille ja loma-

asukkaille. Tuulivoimamelun jaksollisuus tekee siitä erityisen häiritsevän 

verrattuna muuhun meluun ja tunkeutuu myös rakennusten sisälle.  

 

Vastine: 

1.4 Matalataajuinen melu on laskettu Sandbackan tuulivoimapuistolle 

ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti. Lasketut matalataajuiset 

melutasot asuntojen sisällä on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön 

asumisterveysohjeen ohjearvoihin. Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot 

alittuvat kaikissa arvioiduissa kohteissa.  

 

Muistutuksen pääkohta: 

1.5 Jos hanke etenee nykyisessä muodossaan vastustuksesta huolimatta tietää se 

majoitustoimintamme loppua. Tämän takia tulemme vaatimaan täyttä 

korvausta ansiotulomenetyksistä. Jos asiasta ei päästä yhteisymmärrykseen, ei 

jää muuta vaihtoehtoa kuin valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.   

 

Vastine: 

1.5 Merkitään tiedoksi.  

 

2 Wiklund, Tom 

Anmärkningen huvudpunkt: 

2.1 Vi som ska bo bland dessa vindkraftverk kommer att drabbas av buller, 

konsulternas ljudmoduleringar visar kortare sträckor än vad VTT´s 

motsvarande gör! Då VTT är en opartisk expertorganisation www.vtt.fi så anser 

undertecknade att man bör beakta deras resultat, och erfarenheter från dylika 

projekt i landet visar tydligt att problem uppstår om vindkraftparker läggs för 

nära bosättning. 

 

Bemötande: 

2.1 Enligt miljöministeriets anvisningar skall buller från vindkraftverk modelleras i 

enlighet med miljöministeriets anvisningar 2/2014 och jämföras till 
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planeringsriktvärden enligt miljöministeriets anvisningar 4/2012. VTT har våren 

2015 meddelat att de som opartisk och objektiv organisation fortfarande anser 

att de anvisningar för bullermodellering som presenteras i MM anvisningar 

2/2014 är den bästa utgångspunkten för modelleringarna: 

 
”VTT keskittyy puolueettomana toimijana objektiiviseen tutkimukseen ja sen 

oikeanlaiseen soveltamiseen sekä tuulivoimatoimijoiden että kansalaisten 
kannalta hyödyllisellä tavalla. 

Ympäristöministeriön ohje OH2/2014 tuulivoimamelun mallintamiselle perustuu 

merkittäviltä osin VTT:n vetämän työryhmän laskelmiin ja arvioihin. VTT pitää 

työryhmän työtä edelleen luotettavana ja pätevänä. Vallitsevan tiedon valossa 

ohje OH2/2014 on paras lähtökohta tuulivoiman melun mallintamiselle. Tämä 

ei kuitenkaan sulje pois ohjeen edelleen kehittämistä.” 
(http://www.vtt.fi/020415)  

Anmärkningen huvudpunkt: 

2.2 Ljudnivåerna kommer dessutom att vara högre på vinterhalvåret. För trots att 

verken har en avisningsfunktion så träder denna ikraft först efter att verket fått 

en isbildning. Vi har en medeltemperatur som ligger mellan 3°C och 4°C här 

enligt meteorologiska institutet. Då ljud färdas längre i lägre temperatur 

betyder det att ljudet kommer att vara högre under en längre tid under året än 

vad de ljudmoduleringar man gjort visar, planens moduleringar är gjorda i 

15°C. 

 

Bemötande: 

2.2 Betecknas för kännedom. Enligt miljöministeriets anvisningar skall buller från 

vindkraftverk modelleras i enlighet med miljöministeriets anvisningar 2/2014 

och jämföras till planeringsriktvärden enligt miljöministeriets anvisningar 

4/2012. Enligt MM 2/2014 skall luftens temperatur modelleras med 15°C.  

 

Anmärkningen huvudpunkt: 

2.3 I planen kan man läsa ”Planbestämmelsen lämnar på ett ändamålsenligt sätt 

utrymme för valet av kraftverkstyp”. Vi som bor i Gunilack vill att man i planen 

klart anger max totalhöjd och max effekt på vindkraftverken då dessa av ovan 

nämnda orsaker även kan komma att störa oss ifall de blir större än den 

verktyp man gjort moduleringarna med i nuvarande planförslag. 

 

Bemötande: 

2.3 I delgeneralplanen fastsälls den maximala höjden för vindkraftverket till 215 

meter. Modelleringarna som delgeneralplanen baseras på har utförts med ett 

kraftverk vars maximala höjd är 209,5 m (navhöjd 144 meter och 

rotordiameter 131 m, d.v.s. 144 m + 35,5 m = 209,5 m). Detta 

ändamålsenliga utrymme hänvisar till skillnader i markens byggbarhet, d.v.s. 

ifall fundamentet är möjligt att anlägga precis i markhöjd eller inte. Denna 

skillnad i maximala höjd som planen medger i förhållande till det modellerade 

kraftverket har inte en betydande inverkan på vindkraftparkens konsekvenser 

för bosättningen.  

 

http://www.vtt.fi/020415
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3 Jusslin, Curt 

Anmärkningen huvudpunkt: 

3.1 Undertecknade vill lämna en anmärkning angående Sandbacka vindkraftverk. 

Jusslin har bott i Sverige och har inte fått någon information om byggandet av 

vindkraftverket och har därför inte kunnat besvära sig tidigare. Jusslin anser 

att närmaste möllan är för nära huset på adressen Karlebyvägen 438 och att 

avståndet borde vara 2 km. Förutom ljud och skugga minskar även värdet på 

fastigheten.  

 

Bemötande: 

3.1 Betecknas för kännedom. I Finland regleras vindkraftutbyggnaden på basen av 

de egenskaper för buller- och skuggning som vindkraftverken har. Enligt 

Miljöministeriets planeringsriktvärden är detta 40 dB(A) vid fast bosättning och 

35 dB(A) vid planerade fritidsbostadsområden. För skuggning finns det i 

Finland inget riktvärde, utan man skall enligt Miljöministeriet följa de riktvärden 

som finns uppställda i övriga länder. I Finland följs rekommendationsvärdet 8 

timmar per år.  

 

Konsekvenser av vindkraftparken för fastighetsvärden är svåra att bedöma och 

ank-nyter i betydande mån till hur fastighetsägare och -köpare förhåller sig till 

vindkraft i allmänhet. Det finns få uppföljande studier och värderingar av 

fastighetsvärden före och efter en vindkraftsetablering. I den undersökning 

som utförts i Sverige 2010 fann man en förminskning av fastighetens värde på 

2-4 %. Man kunde dock inte finna ett starkt samband mellan nya 

vindkraftsetableringar och prisutvecklingen på närliggande fastigheter eller 

indikationer på att vindkraftsetableringarna genom direkt eller indirekt visuell 

påverkan orsakat prisfallet. (Henningsson et al 2012, Vindval rapporter 6497) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


