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Delgeneralplan för vindkraft i Juthskogen

Kommunstyrelsen 175 13 09 2021

Kst § 175 Planläggningsingenjör Jonas Aspholm:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

JWP Juthskog Wind Park Ab har, med hänvisning till att behandlingen av del-
generalplan för Juthskogen avbrutits och hänvisats till kommunstyrelsen för ny
behandling (kfge § 92 27.9.2021), lämnat in en ny anhållan om att planlägg-
ning inleds för att utarbeta delgeneralplan för vindkraft för JWP Juthskog vind
park på området Juthskogen–Grodträsk i Malax. 

Planläggningen avbröts till följd av att beslutet om godkännande av delgeneral-
plan för vindkraft i Juthskogen (kfge § 45 23.6.2021) tillkommit i oriktig ord-
ning på grund av jävskap tidigare i processen. En ny behandling inleds därför i
kommunstyrelsen nu och förs, när planläggningsprocessen har tagits om, till
fullmäktige för godkännande.

I jämförelse med när tidigare beslut om inledande av planläggning togs (kst §
72 6.5.2019), finns nu också kontaktmyndighetens motiverade slutsats om mil-
jökonsekvensbeskrivningen  (MKB)  för  Juthskogen  (13.5.2020,
EPOELY/738/2019)  tillgängligt.  Således  finns  det  i  dagsläget  skäl  att  både
uppdatera tidigare avtal om inledande av planläggning och åter definiera såväl
syfte som målsättning, vilka ska ligga till grund för själva planläggningen. 

Utgående från den av JWP Juthskog Wind Park Ab inlämnade anhållan om
planläggning framkommer att bolaget ingått 230 arrende- och nyttjanderättsav-
tal, vilka tillsammans motsvarar mer än 92 % av arealen för det tilltänkta vind-
parksområdet. JWP Juthskog Wind Park Ab anser också att det med beaktande
av kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB, myndigheternas utlå-
tanden och inkomna åsikter/anmärkningar finns möjlighet att på området plan-
lägga för en vindkraftspark på högst 18 vindturbiner med 275 meter högst höjd.
JWP Juthskog Wind Park Ab vill i sin anhållan också lyfta fram de ekonomiska
konsekvenser som kan väntas om 14 respektive 17 vindkraftverk förverkligas.
Anhållan i sin helhet hittas som bilaga till beredningen. 

Med beaktande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB och där-
efter inkomna utlåtanden, åsikter och anmärkningar från den tidigare planlägg-
ningsprocessen, anses det inte möjligt att, enligt tidigare förevisade alternativ
för placering, anvisa 18 vindkraftverk på det aktuella området för delgeneral-
plan.

I kontaktmyndighetens motiverade slutsats gällande slutledningar om projek-
tets betydande miljökonsekvenser inklusive motiveringar framför kontaktmyn-
digheten vägledning för den fortsatta planeringen. Utgående från konsekvenser
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för landskapet och kulturmiljön samt konsekvenser för människornas levnads-
förhållanden och trivsel, kan bl.a. konstateras att i synnerhet invånarna i Ri-
bäcken och Björknäs utsätts för bullerkonsekvenser och konsekvenser av blin-
kande ljus och skuggor på grund av de olika projektens samverkan. 

Med beaktande av att byarna Björknäs och Ribäcken ligger mellan fyra olika
vindkraftsprojekt och i närområdet till alla fyra, är en rimlig målsättning sett
från planläggningsmyndighetens sida 14-17 vindkraftverk. På så vis ges utrym-
me att i tillräcklig utsträckning minimera negativa konsekvenser. Med resone-
manget agerar planläggningsmyndigheten således utifrån försiktighetsprincipen
när det gäller de sammantagna konsekvenserna som kan förväntas i det aktuella
området.

Det föreslagna området för delgeneralplan är cirka 2180 ha stort och utgår ifrån
avgränsningen för vindkraftsområde nr 17 Juthskog, cirka 1250 ha stort, som
tidigare fanns anvisat i etapplandskapsplan 2 - förnybara energiformer och de-
ras placering i Österbotten. De vindkraftsområden som fastställdes i etappland-
skapsplan 2 har sedermera överförts till Österbottens landskapsplan 2040. 

Utgående från denna beredning, och till stöd för planläggningen, kan syftet och
målsättningen med delgeneralplanen definieras enligt följande;

Syftet  med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner på
Juthskogen. De centrala målen med planläggningen är att för området skapa
markanvändningsmässiga förutsättningar för att  kunna anlägga en vindkraft-
park, bedriva skogsbruk, bevara områdets användningsmöjligheter som rekrea-
tions- och jaktområde samt att lösa trafikarrangemangen i området på ett ända-
målsenligt sätt. Delgeneralplanen utarbetas som en generalplan enligt 77a § i
markanvändnings-  och bygglagen,  vilket  innebär  att  den kan användas  som
grund för beviljande av bygglov.

Målsättningen med planen är att möjliggöra byggandet av 14-17 vindkraftverk
med en total höjd på högst 275 meter.  Den uppskattade totaleffekten för vind-
kraftsparken är cirka 84-119 MW då effekten för ett enskilt vindkraftverk är 6–
7 MW. På grund av antalet vindkraftverk och den totala produktionskapacite-
tens storlek tillämpas miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojek-
tet. MKB-förfarandet för projektet avslutades i maj 2020. De bakgrundsuppgif-
ter som behövs för delgeneralplaneringen utarbetades huvudsakligen i samband
med MKB-förfarandet.

För planläggningen har tidigare planläggningsavtal mellan Malax kommun och
JWP Juthskog Wind Park Ab uppdaterats. JWP Juthskog Wind Park Ab står för
kostnaderna  för  planläggningen.  Malax  kommun ska  godkänna den  konsult
som JWP Juthskog Wind Park Ab anlitar, som från projektörens sida föreslås
även i fortsättningen vara Sitowise Oy. Malax kommun leder planläggningen
av området. 
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I planläggningens inledningsfas utarbetas ett program för deltagande och be-
dömning (PDB). I PDB framkommer bl.a. information om utgångspunkterna
för
planläggningen, ovan nämnda syfte och målsättning, den planerade tidtabellen
samt förfarandet för deltagande och bedömning.

Intressenterna bör informeras om att planläggning har inletts (meddelande om
anhängiggörande) och om programmet för deltagande och bedömning (PDB).
PDB kan läggas till påseende, men markanvändnings- och bygglagen förutsät-
ter inte att  programmet för deltagande och bedömning läggs fram offentligt.
Med beaktande av att  planläggningen för vindkraft i  Juthskogen är känt för
myndigheterna sedan åren 2019-2021 samt att det syfte och målsättning som
presenteras är i enlighet med (inte överskrider) vad som behandlats och kvitte-
rats på myndighetssamråd 9.4.2021 anses det inte nödvändigt att PDB hålls till
påseende. PDB hålls tillgängligt för allmänheten och respons över detsamma
kan, vid behov, ges via telefon, epost eller via besök till kommungården. Pre-
senterat tillvägagångssätt utgår från MBL 63 §, MBF 30 § och miljöförvalt-
ningens anvisningar 1sv | 2007 – Deltagande i general- och detaljplanläggning.

Bilagor:
- ny anhållan om planläggning med bilagor
- uppdaterat  förslag till  planläggningsavtal  mellan Malax kommun och JWP

Juthskog Wind Park Ab
- karta över avtalsområdet 
- tidigare behandling av ärendet i bilaga
- program för deltagande och bedömning

Kommundirektör Malmstens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. inleda planläggning för JWP Juthskog Wind Park Ab.
2. godkänna uppdaterat avtal om att inleda planläggning mellan Malax kom-

mun och JWP Juthskog Wind Park Ab.
3. godkänna Sitowise Ab som konsult för planeringen av JWP Juthskog Wind

Park förutsatt att uppdaterat avtal mellan Malax kommun och JWP Juth-
skog Wind Park Ab vinner laga kraft samt konstaterar att Malax kommun
leder planläggningen.

4. godkänna programmet för deltagande och bedömning.
5. kungöra anhängiggörandet och programmet för deltagande och bedömning.

Beslut:
Förslaget godkändes. 

Britt-Marie Enholm, Jan Tallgren och Christer Bogren anmälde jäv i egenskap
av markägare eller närstående till markägare och var utstigna under ärendets
behandling. 

Planläggningsingenjör  Jonas  Aspholm deltog som sakkunnig under  ärendets
behandling.  
_________
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TN § 82 Planläggningsingenjör Jonas Aspholm:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Intressenterna har informerats om att planläggning har inletts (meddelande om
anhängiggörande) och om programmet för deltagande och bedömning (PDB).
Inledningsfasen har därmed avslutats och planläggningen har övergått till be-
redningsfasen. 

För beredningsfasen har två alternativa planutkast utarbetas. I sammanhanget
bör nämnas att planutkast alternativ 1 utgår från det planmaterial som behand-
lades av kommunfullmäktige 23.6.2021 § 45, samt att planutkast alternativ 2
utgår från det planmaterial som kommunfullmäktige behandlade 27.5.2021 §
39. Där av ger också bilagan tidigare behandling av ärendet en bakgrundsinfor-
mation över de olika aspekter som format de två planutkasten.

Av utfört arbete/utförda utredningar kan bl.a. konstateras att det anvisade tv-1-
området  för  vindkraftverk,  vilket  finns  anvisat  i  Österbottens  landskapsplan
2040, utgör en stadig stomme för det beredningsmaterial som utarbetats. Utför-
da utredningar påvisar också att om vindkraftverk anvisas på den nordöstra si-
dan av nämnda tv-1-område för vindkraftverk, så förblir ändå avståndet till fast
boende längre än vad det är från enskilda vindkraftverkspositioner som ligger
inom detsamma.  Konsekvenserna för  anvisade överskridningar  i  förhållande
till tv-1-området för vindkraftverk ligger således i första hand på kultur- och
naturmiljö samt landskapspåverkan. Andra frågor som utretts är bl.a. konse-
kvenser för nedmontering, konsekvenser för trafikpåverkan under monterings-
tiden, buller- och skuggkonsekvenserna samt vilken höjdbegränsning som är
rådande i Juthskogen. Gällande höjdbegränsningen berörs planläggningsområ-
det bl.a. av det användbarhetsområde som gäller för Vasa flygplats och således
är det av stor vikt att  den eftersträvade och utredda höjdbegränsningen inte
överskrids. Övriga delområden, för vilka konsekvenserna har bedömts, fram-
kommer i planbeskrivningens kap. 10. Likt det framkommer i beredningen till
kommunstyrelsens möte 13.9.2021 § 175 utgör kontaktmyndighetens motivera-
de slutsats över MKB fortsättningsvis ett väsentligt underlag för det utarbetade
beredningsmaterialet.

En fråga som lyfts av boende i Ribäcken gäller tv-bilden och radio- och tele-
fonsignalerna. I planhandlingarna har konsekvenserna för tv-bilden och radio-
och telefonsignalerna, bl.a. med hjälp av tidigare information via utlåtandebe-
gäran till Transport- och kommunikationsverket Traficom, Digita och Ribäck-
ens centralantenn, redan både granskats och utretts varefter en bedömning har
utförts i enlighet med MBL 9 §, MBL 77 b § och MBF 1 §. Det föreligger dock
eventuellt skäl, att vid behov ytterligare granska frågan för att därefter tydligare
specificera konsekvensbedömningen för det nämnda delområdet.

Utgående från det ovan nämnda har beredningsmaterialet tagit form. Planutkas-
tens struktur framkommer närmast i planbeskrivningens kap. 9. Planbeskriv-
ningens konsekvensbedömning i kap. 10 har främst en påverkan hur delgene-
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ralplanen kan förverkligas/verkställas. Om själva förverkligandet/verkställan-
det av planen framkommer sedan främst i planbeskrivningens kap. 7 och 12. 
Gällande det aktuella beredningsmaterialet kan konstateras att det är väl utarbe-
tat. Det ger en bra överblick över vad som eftersträvas och det kan också anses
tillräckligt  omfattande  för  att  ordna  ett  hörande  i  beredningsskedet.  Bered-
ningsmaterialet presenteras närmare under mötet.

Under beredningsfasen ska kommunen ordna möjlighet för intressenterna att
delta i  beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och
skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken, således anses det fördelak-
tigt att lägga fram ett planutkast och annat beredningsmaterial till påseende ef-
tersom det samtidigt är ett fungerande sätt att ordna möjligheten att framföra
respons. 

För beredningsfasen har två planutkast och annat beredningsmaterial utarbe-
tats. För att ordna själva hörandet i beredningsskedet kan beredningsmaterialet
(se bilagor) läggas till påseende under 30 dagar. Samtidigt kan markägare och
övriga intressenter ges möjlighet att ge respons över beredningsmaterialet me-
dan kommunens förvaltningsenheter och övriga myndigheter bereds möjlighet
att ge utlåtande. Under påseendetiden kan också ordnas ett informationstillfälle
för allmänheten. Detta kungörs iså fall i de lokala tidningarna, på kommunens
anslagstavla och på kommunens internetsida. Presenterat tillvägagångssätt är i
enlighet med programmet för deltagande och bedömning och det utgår från
MBL 62 §, MBF 30 § och MBF 32a §  samt miljöförvaltningens anvisningar
1sv | 2007 – Deltagande i general- och detaljplanläggning.

Bilagor:
- planutkast alternativ 1
- planutkast alternativ 2
- planbeskrivning
- program för deltagande och bedömning
- bullerutredning (planutkast alternativ 1)
- bullerutredning (planutkast alternativ 2)
- verifiering av bullerutredningen (planutkast alternativ 2)
- utredning av skuggeffekter (planutkast alternativ 1)
- utredning av skuggeffekter (planutkast alternativ 2)
- verifiering av skuggeffektutredningen (planutkast alternativ 2)
- fotomontage (dag) (planutkast alternativ 1)
- fotomontage (dag) (planutkast alternativ 2)
- fotomontage (natt) (planutkast alternativ 1)
- fotomontage (natt) (planutkast alternativ 2)
- synlighetsanalys (planutkast alternativ 1)
- synlighetsanalys (planutkast alternativ 2)
- Bakgrundsutredningar listade i planbeskrivningen kap. 1.6 tillhandahålls av

kommunen. Bakgrundsutredningarna levereras på begäran. Bakgrundsutred-
ningarna är dels öppet material, dels enbart för myndigheter.
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Tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska nämnden beslutar att omfatta beredningsmaterialet, lägga fram det of-
fentligt för påseende i minst 30 dagar, ordna ett informationstillfälle för all-
mänheten samt kungöra både påseendet och informationstillfället. 

Beslut:
Godkändes.
Teemu Koski föreslog att beredningsmaterialet läggs fram offentligt till påseen-
de i minst 60 dagar. Förslaget fick inget understöd och förföll. Teemu Koski
anmälde avvikande åsikt till beslutet. Paragrafen justerades genast.
_________
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