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1. INLEDNING 

Westenergy Ab planerar bygga en anläggningshelhet för tillverkning av syntetiskt metan i Kors-

holms kommun i närheten av Stormossens avfallscentral, på den fastighet där Westenergys avfalls-

förbränningsanläggning finns, 499-436-5-86. Projektets centrala mål är att producera kolneutral 

avfallsenergi genom att fånga upp koldioxid ur rökgasflödet från Westenergys avfallsförbrännings-

anläggning och producera kolneutralt bränsle som kan användas i tung trafik och sjötrafik av den 

uppfångade koldioxiden. Värmen från tillverkningen av syntetiskt metan utnyttjas i närområdets 

fjärrvärmenät. I processen uppkommer dessutom industriellt syre. 

 

Anläggningshelheten producerar flytande syntetiskt metan cirka 15 000 ton per år (230 GWh). Den 

mängden kan ersätta över 20 miljoner liter fossilt bränsle. Mängden producerad fjärrvärme på års-

nivå blir cirka 100 GWh, varvid mängden ren fjärrvärme som Westenergy producerar ökar med 25 

%. Det motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet i cirka 5000 fastigheter. Mängden koldioxid som 

fångas upp utgör cirka 40 000 ton per år.  

 

I projektets MKB-förfarande presenteras inga ändringar i verksamheten vid Westenergys avfalls-

förbränningsanläggning. 

 

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bedöms konsekvenserna av Westenergys projekt på 

det sätt och med den noggrannhet som MKB-lagen (MKB-lagen, 252/2017) och -förordningen (MKB-

förordningen, 277/2017) kräver. I MKB-förfarandet bedöms hur projektets funktioner direkt och 

indirekt påverkar nedanstående faktorer  samt den interna växelverkan mellan dem. 

 

Figur 1-1. Konsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen. 

 

Projektets miljökonsekvenser ska bedömas i enlighet med MKB-lagen och -förordningen, eftersom 

projektet hör till följande punkt i MKB-lagens bilaga 1: 

 

6) Kemisk industri: 

c) integrerade kemiska anläggningar för tillverkning i industriell skala av ämnen med 

användning av kemiska omvandlingsprocesser, där det framställs organiska kemika-

lier eller oorganiska kemikalier; 

 

Målet med miljökonsekvensbedömningen är att ta fram information om projektets konsekvenser 

för människorna och miljön samt att öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter till 

delaktighet. Bedömningen är en förutsättning för att projektet ska kunna beviljas miljötillstånd.  

 

Konsekvenser som 
ska bedömas

Befolkning, 
människornas hälsa, 
levnadsförhållanden 

och trivsel

Mark, vatten, luft, 
klimat, växtlighet, 
organismer och 

naturens mångfald

Samhällsstruktur, 
materiella tillgångar, 
landskap, stadsbild 

och kulturarv

Utnyttjande av 
naturresurser
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Det här programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) är ett arbetsprogram för 

miljökonsekvensbedömningen. I programmet beskrivs projektet, dess alternativ samt de utred-

ningar som behövs för bedömning av projektets konsekvenser och hur bedömningsförfarandet ska 

ordnas. Det egentliga bedömningsarbetet görs i enlighet med det här bedömningsprogrammet och 

kontaktmyndighetens utlåtande om det och resultaten sammanställs till en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB-beskrivning). 
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2. PROJEKTANSVARIG 
 

Westenergy är ett företag inom cirkulär ekonomi av en ny generation. Företaget förädlar avfall till 

el, fjärrvärme och återvunna material. Westenergys verksamhet har stark anknytning till både av-

fallshantering och energisektorn. Bolaget ägs av sex kommunala avfallshanteringsbolag i Västra 

Finland och dess verksamhetsområde omfattar cirka 20 % av hela Finlands kommuner. (Westen-

ergy, 2022) 

 

Energiproduktionen sker i samarbete med lokala Vasa Elektriska. I energiproduktionen utnyttjas 

avfall som inte kan utnyttjas på något annat sätt och därvid minskas behovet av fossila bränslen. 

Energin som den nuvarande anläggningen producerar kan lokalt minska behovet av fossila bränslen 

i energiproduktionen.  

 

Avsikten är att Westenergy i framtiden allt mera ska minska användningen av fossila bränslen i sin 

verksamhet genom att producera flytande metan. Den nuvarande avfallsförbränningsanläggningens 

produktion täcker cirka 50 % av Vasaområdets fjärrvärmebehov. Den planerade produktionsan-

läggningen för syntetiskt metan planeras svara mot Vasaregionens ökande energibehov och produ-

cera mer fjärrvärme för området. Utöver el och fjärrvärme producerar Westenergys nuvarande 

verksamhet jordbyggnadsmaterial och återvunna metaller. (Westenergy, 2022) 
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3. PROJEKTBESKRIVNING OCH ALTERNATIV 

3.1 Allmän beskrivning av projektet samt dess läge 

 

Projektet som ska bedömas är att bygga en anläggningshelhet som ska tillverka syntetiskt metan. 

Den ska tas i bruk i närheten av Stormossens avfallscentral på fastigheten 499-436-5-86. Projektets 

centrala mål är att producera kolneutral avfallsenergi genom att fånga upp koldioxid ur rökgasflödet 

från Westenergys avfallsförbränningsanläggning och producera kolneutralt bränsle som kan använ-

das i tung trafik och sjötrafik av den uppfångade koldioxiden. Projektansvarig är Westenergy Ab, 

nedan Westenergy.  

 

Vid tillverkning av syntetiskt metan fångas koldioxid upp ur avfallsförbränningsanläggningens rök-

gasflöde. Den infångade koldioxiden får reagera med väte, som producerats med utsläppsfri vind-

kraftsel, varvid syntetiskt metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform, 

varvid slutprodukten är syntetiskt metan. 

 

På projektområdets fastighet 499-436-5-86 finns Westenergys 61 MW avfallsförbränningsanlägg-

ning och anläggningshelheten placeras nord/nordost om avfallsförbränningsanläggningen. Projekt-

området ligger nära gränsen till Vasa stad i Korsholms kommun söder om riksväg 8. Projektområ-

dets areal är cirka 21 hektar. Projektets läge anges i Figur 3-1. 

 

3.2 Alternativ som ska bedömas 

 

I miljökonsekvensbedömningen granskas olika alternativ för projektet, alltså Westenergys tillverk-

ning av syntetiskt metan, samt alternativens konsekvenser på det sätt som krävs enligt MKB-lagen 

och -förordningen. I granskningen ingår dessutom ett alternativ där projektet inte genomförs (al-

ternativ Alt 0).  

 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte och det blir ingen ny verksamhet på projektområdet. I 

miljökonsekvensbedömningen bedöms konsekvenserna av alternativ Alt 0 med samma noggrann-

het som de egentliga genomförandealternativen för att den samlade informationen om miljökonse-

kvenserna ska vara likvärdig och jämförbar. 

 

Projektalternativ som ska bedömas: 

• Alt 1 Tillverkning av syntetiskt metan (cirka 15 000 t/a) 

• Alt 0 Projektet genomförs inte 

 

3.3 Områdets nuvarande verksamhet 

 

På projektområdet finns en avfallsförbränningsanläggning, och i sydvästra delen av området finns 

ett lagrings- och behandlingsfält för bottenslagg. Avfallsförbränningsanläggningen består av mot-

tagningshall, avfallsbunker, rost och eldstad, panna, halvtorrt rökgasreningssystem, rökgasskrub-

ber och rökgaskondensor, generator och turbin samt fjärrvärmecentral. Anläggningens läge på fas-

tighetsområdet indikeras i Figur 3-1. 
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Figur 3-1. Flygfoto av projektområdet. 

 

3.4 Teknisk beskrivning av projektet  

 

Syftet med projektet är att bygga en anläggningshelhet för tillverkning av flytande syntetiskt metan 

som slutprodukt intill Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Den nya anläggningen ska ut-

nyttja koldioxid som fångas upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde samt väte pro-

ducerat med hjälp av vindkraft för tillverkning av gasformigt metan. Det syntetiska gasformiga 

metanet kondenseras i en separat metaniseringsanläggning för framställning av slutprodukten. 

 

Enligt planerna ska anläggningshelheten producera ett kolneutralt bränsle för den tunga trafikens 

och sjötrafikens behov, totalt cirka 15 000 ton per år, vilket motsvarar en årsproduktion på cirka 

230 GWh. Biprodukter vid tillverkning av syntetiskt metan är cirka 100 GWh fjärrvärme samt cirka 

60 000 ton industriellt syre per år. Mängden koldioxid som tas till vara i metantillverkningsproces-

sen utgör cirka 40 000 ton per år. Anläggningen planeras vara i drift 8000 timmar per år, vilket 

innebär verksamhet året runt. I anläggningen som fångar upp koldioxid används utsläppsfritt kali-

umkarbonat som lösningsmedel. Elektrolysanläggningens eleffekt är cirka 30 MW och elen som 

används i processen produceras med förnybar vindkraft. 

 

I Tabell 3-1 presenteras anläggningshelhetens preliminära tekniska data och planeringsvärden som 

kommer att preciseras under planeringens gång.  
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Tabell 3-1. Preliminära tekniska data och planeringsvärden för tillverkningen av syntetiskt metan. 

Material/funktion Uppskattad mängd 

Producerad LSNG 15 000 t/a, 230 GWh 

Infångad CO2  40 000 t/a 

Kaliumkarbonat 

CCU-anläggningens lös-

ningsmedel 

10 t/a 

Vattenförbrukning 85 000 m3/a 

Produktion av grönt väte 7600 t/a 

Återvunnet vatten 52 000 m3 

Elektrolysanläggningens elef-

fekt  

30 MW 

Producerad fjärrvärme 100 GWh/a, motsvarar cirka 12 MW till-

äggseffekt 

Producerat industriellt syre 60 000 t/a 

Årlig driftstid 8000 h 

 

 

3.4.1 Byggande 

 

Den nuvarande layouten för avfallsförbränningsanläggningens område framgår av Figur 3-2. Enligt 

preliminära planer ska anläggningshelheten placeras i fastighetens norra/nordöstra del. 
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Figur 3-2. Avfallsförbränningsanläggningens placering på fastigheten. Preliminärt planeras att metanproduktions-

anläggningen ska placeras i den norra och/eller nordöstra delen. 

 

3.4.2 Processbeskrivning 

 

Genom projektet produceras kolneutral flytande syntetisk naturgas (LSNG) för användning i tung 

trafik och sjötrafik, och värmen som uppkommer i processen kan utnyttjas i fjärrvärmenätet. Be-

skrivningen av anläggningshelheten är indelad i fyra delar:  

 

1) infångning av koldioxid från avfallsförbränningens rökgaser  

2) genom elektrolys produceras väte och syre med hjälp av vindel  

3) vid metanisering förenas väte och infångad koldioxid till metan i gasform  

4) det gasformade flytande syntetiska metanet (SNG) överförs i vätskeform (LSNG).  

 

Ett preliminärt processchema finns i Figur 3-3. 
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Figur 3-3. Preliminärt processchema för anläggningshelheten. 

 

Anläggning för infångning av koldioxid 

 

Koldioxid fångas in ur avfallsförbränningsanläggningens rökgaser och vidareförädlas för att lämpa 

sig för metaniseringsprocessen. Anläggningen för infångning av koldioxid producerar årligen cirka 

40 000 ton koldioxid i gasform. Ett partiellt rökgasflöde (cirka 35 t/h) från avfallsförbränningsan-

läggningens rökgaskanal leds till återvinningsanläggningen. Rökgasen försätts under tryck för att 

effektivera infångningsprocessen. Därefter reagerar rökgasens koldioxid stegvis i en absorbe-

ringskolonn och absorberas i lösningsmedlet, kaliumkarbonat (K2CO3), och bildar kaliumbikarbonat 

(KHCO3). Flödet av lösningsmedel i vätskeform cirkulerar mellan absorberings- och desorberingsko-
lonnerna så att man vid tillsats av ånga får koldioxid att igen frigöras i desorbern. Därefter pumpas 
lösningsmedlet tillbaka till absorbern för att binda mera koldioxid.  
 
Processens kemiska reaktion är följande:  

• K2CO3 + CO2 + H2O → 2 KHCO3 [Absorber]  
• 2 KHCO3 + värme → K2CO3 + CO2 + H2O [Desorber]  

 
Processen behöver ingen extern värmekälla utan i anslutning till absorbern och desorbern finns flera 
interna värmekretslopp med vilka en hög utvinningsgrad uppnås med låg specifik energiförbrukning. 
El behövs endast för att uppehålla cirkulationen och ångutvecklingen. Den behandlade och så gott 
som CO2-fria rökgasen värms med energin från den trycksatta rökgasen som kommer till processen 
och leds till en expansionsturbin där en del av energin för trycksättningen av den inkommande gasen 
produceras.  
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Den avsvalnade rökgasen leds tillbaka till avfallsförbränningsanläggningens skorsten och den infång-
ade koldioxiden kyls, varvid värmen som frigörs utnyttjas vid förvärmning av fjärrvärmevattnet. CO2-
flödet behöver inte torkas efter processen, eftersom det vatten som finns i flödet kan utnyttjas i me-
taniseringsanläggningen. Mellan den och infångningsanläggningen måste det dock finnas en buffert-
cistern för att balansera den totala processen. 
 

Väteproduktionsanläggningen 

 

Väteproduktionen är baserad på antingen avancerad fastoxidscellteknologi (SOEC) eller polymer-

elektrolytmembranteknologi (PEM). Vilken teknologi som väljs kommer att klarna under förplane-

ringens gång. Väteproduktionsanläggningen utnyttjar förnybar vindel och producerar cirka 10 500 

Nm3/h grönt väte.   

 

Väteanläggningens transformator producerar omvandlar nätel till likström för elektrolysprocessens 
behov. I den egentliga elektrolysenheten produceras väte (H2) och syre (O2) av processånga (SOEC) 

eller demineraliserat vatten (PEM) med hjälp av el. Värmen som frigörs i processen kan ledas till 

metaniseringsanläggningen där den kan användas.  

 

Med syre- och väteseparatorer avskiljs gaserna från sin blandning. I processen bildas syre cirka 

7400 kg/h. Hög gasrenhet minskar behovet av reningssteg i båda processerna.  

 

I anslutning till väteproduktionsanläggningen finns en trycksatt buffertcistern. Beroende på elekt-

rolysprocessens funktionssätt kan vätetrycket antingen sänkas eller höjas med hjälp av en kom-

pressor så att det motsvarar buffertlagringens och metaniseringsanläggningens behov. Det centrala 

för processens funktion är elens kvalitet, som optimeras genom hela systemhelheten. 

 

Metaniseringsanläggning 

 

Metaniseringsanläggningen omfattar den egentliga reaktorn och metanets efterbehandling. Med 

hjälp av en Sabatierreaktion producerar den cirka 2700 Nm3/h syntetiskt metan (SNG). I Sabatier-

reaktionen reduceras koldioxid till metan, vilket innebär att väte, som producerats med förnybar 

energi, förenas med infångad koldioxid i en metaniseringsreaktor, varvid gasformigt metan bildas.  

 

Exoterm totalreaktion: 

• CO2 + 4H2 ⇄ CH4 + 2H2O Δr0H = -165 kJ/mol 

 

Metaniseringsanläggningens flerstegsreaktor, som är fylld med en fastbäddskatalysator, är plane-

rad att fungera vid låga temperaturer och lågt tryck för att säkerställa gynnsamma reaktionsförhål-

landen. Efter reaktorn kyls gasen ned i en flerstegsprocess. Den låga koldioxidkoncentration som 

blivit över vid reaktionen avlägsnas i en skrubber, och till slut renas metanet från återstående vatten 

i den egentliga torkenheten som renar gasen innan den kondenseras. I processen ingår alltså en 

metankompressor samt en serie kondensorer och ovan nämnda separatorer. På grund av värmen 

som frigörs under reaktionen uppkommer ånga, som kan utnyttjas i fjärrvärmeproduktionen. 

 

Kondenseringsanläggning 

 

I kondenseringsanläggningen kondenseras det gasformiga metanet (SNG) till flytande syntetiskt 

metan (LSNG) för export och försäljning. Anläggningens produktion av LSNG blir cirka 2600 Nm3/h. 

SNG, som torkats i metaniseringen, kyls till en temperatur lägre än -170 grader. I projektdelen 

genomförs endast kondensering, eftersom den inkommande gasen är rent metan. Till kondense-

ringsanläggningens huvudkomponenter hör en flerskiktsvärmeväxlare, en s.k. cold-box, och en 
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köldmediumcirkulation som producerar den köldmediumlast som behövs för kondenseringen av 

metan. Den använda kondenseringsmodulen är baserad på en teknik med flera köldmedier för att 

säkerställa låg effektförbrukning.  

 

3.4.3 Funktioner och deras placering 

 

På anläggningsområdet har man för avsikt att bygga produktions- och lagringslokaler enligt Tabell 

3-2. 

 

Tabell 3-2. Anläggningshelhetens preliminära produktions- och lagringslokaler. 

Anläggningar / cisternstorlekar Yta / lagringsmängd 

Anläggning för infångning av koldioxid cirka 300 m2 

Produktionsanläggning för grönt väte cirka 1200 m2 

Metaniserings- och kondenseringsan-

läggning 

cirka 850 m2 

Lagringsutrymmen för väte och syre cirka 600 m2 

Lagring av flytande metan cirka 400 m2 

Bränsleterminal 225 m2 

Vätecistern 12 x 20,8 m3 

Syrecistern  6 x 20,8 m3 

CO2 lågt tryck 

CO2 högt tryck 

8 x 92 m3 

8 x 20,8 m3 

LSNG-lager för en vecka, eller 

LSNG-lager för tre dagar 

8 x 113 m3 

4 x 92 m3 

 

 

3.4.4 Produkter 

 

Anläggningen i sin helhet producerar flytande syntetiskt metan, syre samt fjärrvärme som utvinns 

ur spillvärmen från processens huvudsteg (Tabell 3-3). För slutprodukterna byggs behövlig infra-

struktur för mellanlagring och leverans. Genom effektiv integrering av de olika stegen uppnår hela 

anläggningen låg specifik energiförbrukning. Under förplaneringens gång utarbetas noggrannare 

planer för integreringen, de ännu inte avgjorda teknologivalen och optimeringen. 

 

Mängden flytande syntetiskt metan (LSNG) som årligen produceras blir cirka 15 000 t, vilket mot-

svarar cirka 230 GWh. Den producerade gasen kan ersätta över 20 miljoner liter fossil brännolja. 

Mängden motsvarar exempelvis 2‒4 passagerar-bilfärjors årliga behov. På årsnivå kommer det att 

produceras cirka 100 GWh fjärrvärme (12 MW tilläggseffekt). Mängden ren fjärrvärme som 

Westenergy producerar på årsnivå ökar då med cirka 25 %. Det motsvarar det årliga uppvärm-

ningsbehovet i cirka 5100 fastigheter. Som biprodukt uppkommer industriellt syre cirka 60 000 ton 

per år. En mellanprodukt i processen är grönt väte cirka 7100 ton per år. 
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Tabell 3-3. Slutprodukter från processen. 

Produkt Uppskattad mängd/a 

LSNG 15 000 t, 230 GWh 

Fjärrvärme 100 GWh 

Syre, industriellt 60 000 t 

 

 

3.4.5 Vattenförbrukning och avloppsvatten 

 

Avfallsförbränningsanläggningen tar sitt kyl-, process- och bruksvatten från det kommunala vat-

tenledningsnätet. Vattenbehovet i de processer som ingår i projektets anläggningshelhet uppskatt-

tas till 85 000 m3/a, varav som mest cirka 52 000 m3/a kan täckas med recirkulerat processvatten. 

Kondensvattnet, som bildas i avfallsförbränningsanläggningens rökgaskondensering, leds för när-

varande till Påttska avloppsreningsverket, som ägs av Vasa Vatten. I projektet eftersträvas en 

minskning av den mängd kondensvatten från avfallsförbränningsanläggningen som för närvarande 

avleds till avloppsnätet. 

 

Sanitetsvattnet från projektområdet leds till det kommunala avloppsnätet. Regn- och smältvattnet 

från gårdsområdena och byggnadernas tak (rent dagvatten) leds via sand- och oljeavskiljare samt 

granskningsbrunnar till ett dike som leder vattnet vidare till Stormossutfallet och Storträsket. Yt-

vattnet från fältet för lagring och behandling av avfall samlas upp i en utjämningsbassäng och leds 

till avloppsreningsverket för lakvatten vid Stormossens avfallscentral. 

 

3.4.6 Avledning av vatten på projektområdet 

 

Avledningen av vatten på projektområdet efter att anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan 

har byggts framgår av Figur 3-4. 

 

 

Figur 3-4. Avledning av vatten på projektområdet. 
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3.5 Tidsplan för projektplanering och genomförande 

 

Enligt planerna ska anläggningshelheten för tillverkning av syntetiskt metan börja byggas våren 

2023 och verksamheten planeras komma i gång våren 2025. Anläggningshelheten uppskattas ha 

en livstid på cirka 25‒30 år. 

 

 

 

 

 

3.6 Utsläpp från verksamheten samt trafik 

 

Projektet ger också upphov till indirekta konsekvenser för avfallsförbränningsanläggningens ut-

släpp. Dessa har man försökt beakta enligt det som beskrivs i nedanstående kapitel. 

3.6.1 Mark och grundvatten 

 

I normala situationer kommer verksamheten inte att orsaka några utsläpp i marken eller i grund-

vattnet.  

 

3.6.2 Ytvatten 

 

Mängden regn- och smältvatten som uppkommer på projektområdet innan anläggningshelheten 

byggs uppskattas till cirka 24 000 m3. Då planerna preciseras kommer projektets inverkan på 

mängden dagvatten som uppkommer på området att uppskattas.  

 

Områdets fördröjningsbassäng och avloppssystem presenteras noggrannare under planeringens 

gång. Den verkliga dagvattenmängden påverkas av bl.a. nederbördens årliga variation och avfalls-

förbränningsanläggningens slutliga layout. Som dagvatten från området avleds endast rent vatten 

från trafikområdena och från taken. 

3.6.3 Luftkvalitet och klimat 

 

Verksamheten ger inte upphov till några utsläpp i luften och verksamheten påverkar inte mängden 

föroreningar som leds ut i luften från avfallsförbränningsanläggningen. Utsläppen i luften kommer 

från avgaser från trafikens förbränningsmotorer.  

 

Verksamheten minskar avfallsförbränningsanläggningens CO2-utsläpp betydligt. Anläggningshel-

heten kommer att använda vindel. 
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3.6.4 Buller och vibrationer 

 

Under driften utgör de största bullerkällorna anläggningens kompressorer, som skyddas så att de 

inte ger upphov till buller i omgivningen. Anläggningen har inga komponenter som ger upphov till 

vibrationer.  

3.6.5 Trafik 
 
Det flytande syntetiska metanet transporteras från tillverkningsområdet med tung trafik, varvid 
anläggningens verksamhet ökar trafikmängden. Det uppskattas att mängden tung trafik kommer 
att öka med cirka 430 tunga transportenheter per år (cirka 35 t/transportenhet).  

 
Om det producerade syret transporteras bort med tunga fordon, kommer mängden tung trafik att 
öka mera. Trafikmängden uppskattas i det fallet på nytt i MKB-beskrivningen.  
 

Som det ser ut nu kommer mängden arbetstrafik inte att öka jämfört med nuläget. 

3.6.6 Avslutning av verksamheten 

 

Då verksamheten upphör kommer anläggningens indirekta utsläpp i vattnet att upphöra och an-

läggningen rivs. Konsekvenser kan uppstå av eventuella rivningsåtgärder, bl.a. till följd av buller. 

 

3.7 Risker och beredskap 

 

I projektets miljökonsekvensbedömning beaktas eventuella störningssituationer och de konse-

kvenskedjor de kan orsaka samt deras utsläpp, och de eventuella följderna av utsläpp vid störningar 

bedöms. Risker som kan orsaka konsekvenser för människorna, miljön, vattnet eller luften bedöms.  

 

Kända risker har att göra med hantering av farliga kemikalier (såsom transport, fyllning och töm-

ning, lagring, användning), brand, läckage och störtregn. Bedömningen av miljörisker sker genom 

analys av möjliga olyckor och störningar då läckage kan uppstå, sannolikheten för sådana situat-

ioner och deras följdverkningar. I MKB-beskrivningen görs också en sammanställning av åtgärds-

förslag för att minska riskerna och åtgärda situationen, i synnerhet vid risker i anslutning till kemi-

kaliehantering och -lagring. Bedömningen koncentreras på möjliga stora olycksrisker och naturka-

tastrofer enligt MKB-förordningen (277/2017) och kemikaliesäkerhetslagen (390/2005). 

3.8 Anknytning till andra projekt och planer 

 

Den planerade produktionen av syntetiskt metan är starkt förknippad med verksamheten vid 

Westenergys redan befintliga avfallsförbränningsanläggning. I produktionen av syntetiskt metan 

fångas en del av koldioxiden från avfallsförbränningen upp och förädlas till syntetiskt metan. Jäm-

sides med produktionen av syntetiskt metan produceras fjärrvärme för Vasaregionens behov. 

 

Genom projektet kan man svara mot behovet av kolneutral energiproduktion, man kan producera 

rent bränsle för tung trafik och sjötrafik samt skapa export av ny energiteknologi för den globala 

marknaden. 



Ramboll - TILLVERKNING AV SYNTETISKT METAN 

 

  

 

17/46 

4. BEDÖMNINGSFÖRFARANDE OCH DELTAGANDE 

4.1 Beskrivning av bedömningsförfarandet 

 

Miljökonsekvensbedömningen är ett förfarande baserat på lag (252/2017) och förordning 

(277/2017) med avsikt att främja miljökonsekvensbedömningen och beakta miljökonsekvenserna 

redan i planeringsstadiet samt att öka invånarnas tillgång till information och möjligheter att delta 

i projektplaneringen. Ett viktigt mål för MKB-förfarandet är dessutom att förhindra eller minska 

uppkomsten av skadliga miljökonsekvenser. 

 

MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, en plan eller ett beslut om att projektet ska 

genomföras, utan det är ett sätt att ta fram information om projektet för beslutsfattandet och till-

ståndsprocessen. I MKB-förfarandet fattas inga administrativa beslut och under förfarandets gång 

går det inte att överklaga förfarandet eller innehållet i de dokument som utarbetats under förfaran-

det. Kontaktmyndigheten bedömer om MKB-förfarandets bedömningsprogram och konsekvensbe-

skrivning är tillräckliga, då den ger sitt utlåtande om programmet och en motiverad slutsats om 

beskrivningen. Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen fogas se-

nare till miljötillståndsansökan för verksamheten. 

 

Projektet kräver ett MKB-förfarande enligt MKB-lagens 3 § och dess bilaga 1 punkt 6: 

6) Kemisk industri: 

c) integrerade kemiska anläggningar för tillverkning i industriell skala av ämnen med använd-

ning av kemiska omvandlingsprocesser, där det framställs organiska kemikalier eller oorga-

niska kemikalier; 

 

Den projektansvariga är Westenergy Ab och kontaktmyndighet är Närings-, trafik- och miljöcen-

tralen i Södra Österbotten. Projektets MKB-konsult är Ramboll Finland Oy. 

 

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de invånare, sammanslutningar och stiftelser 

delta, vilkas förhållanden och intressen såsom boende, arbete, möjligheter att röra sig på området, 

fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden kan påverkas, om projektet genomförs, samt 

de sammanslutningar och stiftelser vilkas bransch kan beröras av projektets konsekvenser.  

4.2 Utarbetning av bedömningsprogrammet 

 

Den projektansvariga (Westenergy Ab) har gett Ramboll Finland Oy i uppdrag att vara MKB-konsult. 

De personer som har deltagit i arbetet med MKB-programmet och deras kompetens framgår av 

följande tabell: 

 

Ramboll Finland Oy 

Sakkunnig Kompetens 

Kare Päätalo 

MKB-projektchef 

FM, byggn.ing. Kare Päätalo har över 20 års erfarenhet av miljökonsultering. 

Han har lett flera MKB- och miljötillståndsförfaranden för industrin. 

Emil Sandås 

MKB-koordinator 

DI Emil Sandås har sex års erfarenhet inom processteknik. Hans främsta 

kompetensområden är process- och kemikaliesäkerhet. Han har tidigare ar-

betat som kemiprocessingenjör och sakkunnig inom process- och energiindu-

strin. 

Nea Ferin 

Sakkunnig 

DI Nea Ferin har några års erfarenhet av olika processer inom kemisk indu-

stri och deras inverkan på miljön. Hennes arbetsbild omfattar speciellt att 

vara MKB-projektkoordinator samt olika konsekvensbedömningar. 
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Ida Tapiola 

Sakkunnig 

FM Ida Tapiola är miljösakkunnig vid Ramboll i uppgifter som rör förfarandet 

vid miljökonsekvensbedömning för industrin. Hon har några års erfarenhet 

av miljöuppföljnings- och rapporteringsuppgifter för energiindustrin, särskilt 

när det gäller grundvattenfrågor. 

Eero Parkkola 

Sakkunnig 

FM, ing. Eero Parkkola har över 20 års erfarenhet av miljökonsultering, spe-

ciellt i fråga om avfallshantering, avfallsförbränning och konsekvensbedöm-

ning. Han har deltagit i alla MKB- och tillståndsstadier för Westenergy Ab och 

är bakgrundsexpert i det här projektet. 

 

Från den projektansvarigas sida har följande personer deltagit i arbetet med MKB-programmet: 

 

Westenergy 

Juha Ripatti 

Sakkunnig 

TkK Juha Ripatti har arbetat i uppgifter inom energi- och miljöbranschen vid 

Westenergy sedan 2015. Sedan 2019 har han svarat för Westenergys strate-

giska projekt och intressebevakning. Han har flera års erfarenhet av projekt 

inom infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid, tekniken för detta samt 

regleringssynvinklar. Som projektchef för projektet EnergySampo CCU svarar 

han för utvecklingen av produktionsanläggningen för syntetiskt metan. 

Tanja Västi 

Sakkunnig 

DI, ekon.mag. Tanja Västi har arbetat 10 år vid Westenergy och har ansva-

rat för miljötillstånd, kemikalier och ledningssystem. 

Olli Alhoniemi 

Sakkunnig 

DI Olli Alhoniemi har varit Westenergy Ab:s verkställande direktör sedan 

2012. 

4.3 Tidsplan för MKB-förfarandet 

 MKB-förfarandets första skede, alltså programskedet, upphör då kontaktmyndigheten ger sitt ut-

låtande om MKB-programmet. Det senare skedet är beskrivningsskedet. Då projektets konsekven-

ser har bedömts, sammanställs resultaten i en konsekvensbeskrivning. MKB-förfarandet avslutas, 

då kontaktmyndigheten ger sin motiverade slutsats om beskrivningen. 

 

I figuren nedan (Figur 4-1) presenteras en preliminär tidsplan för projektets miljökonsekvensbe-

dömningsförfarande. Tidsplanen kommer att preciseras under projektets gång. Förfarandet är upp-

delat i de program- och beskrivningsfaser som ingår i bedömningsprocessen. Bedömningsprogram-

met lämnas in till kontaktmyndigheten i maj 2022 och konsekvensbeskrivningen lämnas in till kon-

taktmyndigheten i oktober 2022. 
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Figur 4-1. Preliminär tidsplan för projektets MKB-förfarande.  
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4.4 Deltagande och växelverkan 

 

4.4.1 Förhandsöverläggning 

 

I början av arbetet med bedömningsprogrammet (20.4.2022) hölls en förhandsöverläggning med 

NTM-centralen i Södra Österbotten. Då gick man igenom projektet och frågor i anslutning till MKB-

förfarandet såsom tidsplan och deltagande. I förhandsöverläggningen deltog representanter för den 

projektansvariga (Westenergy), konsulten (Ramboll Finland) och kontaktmyndigheten (NTM-cen-

tralen i Södra Österbotten) samt följande parter: 

• Korsholms kommun 

• Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) 

• Tukes 

• Österbottens förbund 

• Mellersta Österbottens förbund 

4.4.2 Informationsmöten för allmänheten 

 

Under miljökonsekvensbedömningen ordnas informationsmöten för allmänheten för att berätta för 

intressenterna om projektet och bedömningen. På informationsmötena kan intressenterna framföra 

sina egna åsikter om bl.a. de konsekvenser och verksamheter som ska bedömas samt deras loka-

lisering. 

 

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas både efter kungörelsen om bedömningsprogrammet 

och efter kungörelsen om konsekvensbeskrivningen. Informationsmötet för allmänheten tillkänna-

ges i samband med kungörelsen om projektet och/eller med en separat annons i lokaltidningen, på 

städernas anslagstavlor och på webbplatserna. 

4.4.3 Informering och respons 

 

Vid informering om projektet och MKB-förfarandet används miljöförvaltningens webbplats 

(www.ymparisto.fi > På svenska > Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > 

Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt). Dessutom publiceras kungörelserna i lokaltidningarna 

och på städernas anslagstavlor eller webbplatser.  

 

Den projektansvariga publicerar meddelanden om projektet på sin egen webbplats 

(https://westenergy.fi/) samt i sociala medier.  

 

Respons som framkommit på olika sätt (t.ex. informationsmötena för allmänheten, respons på web-

ben) analyseras som en del av den sociala konsekvensbedömningen och beaktas i mån av möjlighet 

i planeringen och beslutsfattandet. 
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5. AVGRÄNSNING AV BEDÖMNINGEN SAMT PRINCIPER 

5.1 Förslag till avgränsning av influensområdet 

 

Avgränsningen av det område som ska undersökas i samband med miljökonsekvensbedömningen 

definieras under miljökonsekvensbedömningens gång så stort att inga kännbara miljökonsekvenser 

kan antas uppkomma utanför det undersökta området. Om det konstateras under processen med 

miljökonsekvensbedömningen att någon miljökonsekvens har ett större influensområde än förut-

sett, omdefinieras influensområdet.  

 

Nedanstående figur (Figur 5-1) visar ett förslag till avgränsning av influensområdet för Westenergys 

projekt. Nedan preciseras beskrivningen av influensområdets olika delområden. Avgränsningen av 

konsekvensernas delområden preciseras under arbetet med konsekvensbeskrivningen. 

 

 

 

Figur 5-1. Förslag till avgränsning av projektets influensområde.  

 

Jordmån och berggrund: Konsekvenserna för jordmån och berggrund är begränsade till projekt-

området. 

Grundvatten: Vid normal verksamhet orsakar anläggningshelheten inga konsekvenser för grund-

vattnet. 

Ytvatten: Dagvattnet leds till Stormossutfallet och rinner vidare till Storträsket. Projektområdet 

ligger inom avrinningsområdena för Kyro älvs mynningsområde och Toby ås nedre lopp. 

Växtlighet, fauna och skyddsområden: Projektområdet utgör en del av ett industriområde där 

det för närvarande inte finns just någon växtlighet eller någon fauna som kunde påverkas av den 
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planerade verksamheten. Skogsområdena intill projektområdet är ekonomiskog. Sydost om pro-

jektområdet, som närmast på cirka 120 meters avstånd, finns området Vedahugget (FI0800097), 

som hör till nätverket Natura 2000.  

Markanvändning och planläggning: I detaljplanen har området beteckningen ET-1, som betyder 

kvartersområde för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning. Detalj-

planen kommer att uppdateras under våren 2022. 

Landskap och kulturmiljö: På projektområdet finns fornlämningen Koppargruvan (1000003487). 

Projektet påverkar inte fornlämningar, byggt kulturarv eller kulturlandskap.  

Trafik: Projektet ger eventuellt upphov till en trafikförändring inom cirka 1,5 km avstånd från 

projektområdet; fordonen anländer till anläggningsområdet från riksväg 8 via Fågelbergsvägen.  

Buller: Buller uppkommer främst från anläggningarnas kompressorer och eventuella materialtrans-

porter. Konsekvenserna för Naturaområdet Vedahugget kommer att bedömas. 

Luftkvalitet: Verksamheten ger inte upphov till några egentliga utsläpp i luften. Det kommer att 

bedömas hur infångningen av koldioxid (cirka 40 000 t/a) från avfallsförbränningsanläggningens 

rökgas påverkar områdets luftkvalitet. 

Klimat: Genom tillverkning av syntetiskt metan kan en del av koldioxiden från avfallsförbrännings-

anläggningen fångas upp och utnyttjas. Med syntetiskt metan kan dessutom fossila bränslen ersät-

tas. Inverkan på klimatet kommer att undersökas lokalt. 

Sociala konsekvenser: Avståndet till närmaste bebyggelse väster om projektområdet är cirka 1,6 

km. 

 

5.2 Tidpunkt för konsekvenserna 

 

Konsekvenserna av att projektet genomförs uppkommer under byggtiden, under driften samt efter 

att driften avslutats. I miljökonsekvensbedömningen bedöms konsekvenserna under projektets hela 

livscykel. 

 

Under byggtiden uppkommer konsekvenser av ökad tung trafik till och från projektområdet samt 

buller från byggandet. 

 

Under driften uppkommer konsekvenser av att koldioxid fångas upp och utnyttjas i processen, då 

utsläppen av koldioxid från produktionen av avfallsenergi minskas genom det här projektet. Trafik-

mängden på anläggningsområdet ökar under driften. Bullerpåverkan uppstår också under driften. 

 

Efter avslutad drift kan konsekvenser uppstå av eventuella rivningsåtgärder, bl.a. buller. 

 

5.3 Metod för jämförelse av alternativ 

 

De eventuella direkta och indirekta miljökonsekvenserna av projektet identifieras och bedöms sys-

tematiskt under MKB-förfarandet. Med konsekvens avses en förändring som den planerade verk-

samheten orsakar i miljöns tillstånd.  

 

Det påverkade objektets känslighet bedöms utgående från hur tolerant miljön är för den uppkomna 

påverkan. Den påverkade miljöns känslighet kan vara liten, måttlig, stor eller mycket stor. 

 

Med förändringens storlek avses konsekvensens styrka, varaktighet och omfattning; den kan vara 

liten, medelstor, stor eller mycket stor. 
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Konsekvensens betydelse bedöms baserat på förändringens storlek och den påverkade miljöns 

känslighet (Figur 5-2). Konsekvensernas betydelse bedöms genom korstabulering av konsekven-

sens storlek och det påverkade objektets känslighet, varvid konsekvenserna kan vara betydelse-

lösa, små, måttliga, stora eller mycket stora. 

 

 

Figur 5-2. Princip för bedömning av konsekvensernas betydelse. 

 

Jämförelsen av alternativ presenteras åskådligt till exempel i tabellform och åtskilda med färgkoder 

i fråga om påverkans riktning och betydelse (Figur 5-3). Påverkan kan vara positiv eller negativ. 

 

Dessutom granskas alternativens genomförbarhet. Vid bedömning av genomförbarheten beaktas 

genomförbarheten rent tekniskt, beträffande markanvändningen samt de bedömda miljökonse-

kvensernas betydelse och godtagbarhet.  
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Figur 5-3. Bedömningsschema över hur en konsekvens betydelse bestäms. 
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6. MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND OCH 

KONSEKVENSBEDÖMNING 

6.1 Allmän beskrivning av området 

 

Westenergys avfallsförbränningsanläggning togs i drift på projektområdet 2012. Avfallsförbrän-

ningsanläggningen fungerar som Vasa Elektriska Ab:s grundbelastningsanläggning i Vasa stads 

fjärrvärmenät. För närvarande bränner anläggningen källsorterat kommunalt avfall högst 200 000 

t/a. Bottenslaggen från avfallsförbränningen lagras och behandlas i sydvästra delen av projektom-

rådet på ett särskilt fält som håller på att byggas. 

 

6.2 Jordmån och berggrund 

6.2.1 Nuläge och utveckling 

 

Projektområdets berggrund består av porfyrisk granodiorit och jordmånen på området består främst 

av sandmorän (Geologiska forskningscentralen GTK, material om berggrund och jordmån) (Figur 

6-1). Enligt GTK:s material finns det ett område med gyttjelera i västra delen av projektområdet 

och ett område med bergbunden mark i norra delen. Sannolikheten för förekomst av potentiella 

sura sulfatjordar (PASS) på projektområdet har bedömts vara liten. 

 

 

 

Figur 6-1. Projektområdets jordmån och sannolikheten för att sura sulfatjordar ska förekomma där. 
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Berg har brutits på området för att ge plats för den nuvarande byggnaden. I övrigt har området 

jämnats ut och formats för att motsvara det som behövs för avfallsförbränningsanläggningens kon-

struktioner. Byggandet har förändrat ytjorden på området på grund av schaktningen i samband 

med byggandet. Dessa förändringar har dock inte påverkat markens art eller hydrogeologin i när-

området. Konsekvenserna har varit begränsade till vägen kring anläggningen. 

 

På avfallsförbränningsanläggningens område gjordes en statusutredning 2015 och i samband med 

den utreddes halterna av skadliga ämnen på området. På området hittades ingen markförorening 

orsakad av anläggningens verksamhet. 

 

6.2.2 Konsekvensbedömning 

 

Under byggtiden kommer normala jordbyggnadsåtgärder att vidtas på projektområden. Tillverk-

ningen av syntetiskt metan orsakar inga utsläpp och påverkar inte projektområdets berggrund eller 

jordmån. Områdets jordmån består till stor del av morän, vilket innebär att grundvattnet och även 

skadliga ämnen rör sig långsamt i marken. Det anses osannolikt att skadliga ämnen ska spridas till 

markområden som omger fältet. Anläggningsbyggnaderna är täta och försedda med skyddskon-

struktioner. Vid normal verksamhet uppstår därför ingen förbindelse med marken. Konsekvenserna 

för jordmånen bedöms bli betydelselösa och det är inte nödvändigt att utreda dem noggrannare i 

samband med konsekvensbeskrivningen.  

 

Vid olyckor eller undantagssituationer kan utsläpp i marken ske och sådana ska granskas i samband 

med bedömningen av olycks- och undantagssituationer. 

 

6.3 Grundvatten 

6.3.1 Nuläge och utveckling 

 

Inom projektområdets omedelbara närhet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste 

grundvattenområde av klass 1 ligger cirka 1 km väster om området (Smedsby-Kapellbacken 

1049951) (Figur 6-2). På projektområdet finns inga brunnar för hushållsvatten. På Stormossens 

område bildas endast obetydliga mängder grundvatten på de moränklädda sluttningsområdena. På 

området leds vattnet mot de låglänta myrmarkssänkorna. Avfallsförbränningsanläggningens inver-

kan på grundvattnet kontrolleras med hjälp av fyra grundvattenrör som placerats i avfallsförbrän-

ningsanläggningens omgivning. Prover tas från grundvattenrören två gånger om året, i maj–juni 

och september–oktober. I samband med provtagningen mäts också grundvattennivån. 

 

I analysresultaten från Westenergy Ab:s observationsrör för grundvatten (105–108) 2021 notera-

des överskridningar av referensvärdet i fråga om ammoniumkväve och syreförbrukande substans i 

grundvattnet. För organiska föreningar noterades inga överskridningar av referensvärdena. År 2019 

understeg naftalenhalterna referensvärdena och inget bisfenol A eller o-kreosol noterades i resul-

taten av grundvattenkontrollen. Baserat på resultaten från grundvattenkontrollen har avfallsför-

bränningsanläggningens drift inte påtagligt påverkat grundvattnets kvalitet i närområdet. Det finns 

inte heller några uppgifter om olyckor där det skulle ha skett påtagliga utsläpp av skadliga ämnen 

i grundvattnet (tillståndsbeslut Dnr LSSAVI/4535/2020). 
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Figur 6-2. Närmaste grundvattenområde i projektområdets omgivning samt placeringen av observationspunkter 

för grundvatten på projektområdet. 

 

6.3.2 Konsekvensbedömning 

 

Områdets jordmån består till stor del av morän, vilket innebär att grundvattnet och även skadliga 

ämnen rör sig långsamt i marken. På projektområdet bildas endast små mängder grundvatten, och 

det bedöms vara osannolikt att skadliga ämnen ska spridas till grundvattnet. Tillverkningen av 

syntetiskt metan orsakar inga utsläpp och påverkar inte grundvattnet. Konsekvenserna för grund-

vattnet behöver inte förklaras noggrannare i samband med konsekvensbeskrivningen.  

 

Konsekvenserna för grundvattnet vid eventuella olyckor och undantagssituationer bedöms i sam-

band med konsekvenserna av olyckor och undantagssituationer. 

 

6.4 Ytvatten 

6.4.1 Nuläge och utveckling 

 

Från projektområdet rinner ytvattnet längs ett dike, som får sin början från en utdikad mosse väster 

om avfallscentralen, via ett Natura 2000-skyddsområde (Vedahugget) till det närbelägna Storträs-

ket. Från träsket fortsätter vattnet via Finnbäcken mot Lappsundsån och till slut ut i havet. Sträckan 

som vattnet rinner från projektområdet är sammanlagt cirka 17 km. Från Stormossens område 
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rinner ytvatten också mot sydväst i riktning mot Molnträsket. Molnträsket utgör Vasa stads råvat-

tentäkt och ligger inom Toby ås avrinningsområde. Dikesvattnet från de försumpade områdena står 

inte i direkt förbindelse med träsket. Vattnet i dikena rinner förbi träsket på dess östra sida mot 

Vasa flygstation. Vattnet rinner slutligen ut i Toby å, som mynnar ut i Södra Stadsfjärden. Sträckan 

som vattnet rinner från planområdet är sammanlagt cirka 15 km. Ytvattnet från Westenergys om-

råde strömmar inte via några klassificerade grundvattenområden. 

 

Det rena dagvattnet leds via sand- och oljeavskiljare från en pumpstation till Stormossutfallet, som 

ligger nordost om området. Vattnet från parkerings- och trafikområdena leds via sand- och oljeav-

skiljare samt en granskningsbrunn till samma plats som det rena vattnet från taken. Regnvatten-

mängden var 24 000 m3 år 2021. Där vattnet rinner ut finns Stormossens kontrollpunkt (PV3), där 

Westenergy låter ta vattenprover två gånger om året. På basis av resultaten märks avfallsbaserad 

belastning i vattnet i form av förhöjda halter av kväve och klorid. 

 

Projektområdet ligger på två avrinningsområden (Figur 6-3); östra och norra delen hör till Kyro älvs 

mynningsområde (42.011), södra och västra delen till området vid Toby ås nedre lopp (41.001). 

Vattnets ekologiska tillstånd i Kyro älvs område är sämre än i Finland i genomsnitt; i mynningsom-

rådet bedömdes ytvattnets ekologiska tillstånd år 2019 vara försvarligt eller dåligt. Ytvattnets eko-

logiska tillstånd i området vid Toby ås nedre lopp har bedömts vara försvarligt (NTM-centralen i 

Södra Österbotten, 2021). Projektområdet ligger inte på kartlagt område med översvämningsrisk 

(1/1000a). 

 

 

 

Figur 6-3. Projektets läge i förhållande till avrinningsområdena. 
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6.4.2 Konsekvensbedömning 

 

Konsekvenserna för ytvattnet uppkommer via dagvattnet. Projektets konsekvenser för avrinnings-

området uppskattas som en expertbedömning med hjälp av tidigare utredningar, uppgifter från 

kontroller och miljöförvaltningens databaser. Områdets dagvattenbelastning bedöms enligt uppgif-

ter från tidigare motsvarande fall. Utgående från dessa och det mottagande vattendragets egen-

skaper bedöms hur belastningen av vattendraget till följd av projektet påverkar vattenkvaliteten 

och erosionen i vattendragen nedströms. Belastningen bedöms utgående från uppgifter om neder-

börd och avrinning samt verksamhetsområdenas areal. Dessutom bedöms kvaliteten på vattnet 

som leds till avloppsnätet och dess eventuella inverkan på Påttska avloppsreningsverket, som hör 

till Vasa Vatten. 

 

I konsekvensbedömningen beaktas lagstiftningens krav, bl.a. Europeiska unionens vattenramdirek-

tiv 2000/60/EG (VPD), som godkändes 2000 och de nationella bestämmelser som härleds från det. 

För alla vattenförvaltningsområden i Finland har en vattenvårdsplan utarbetats. För det här pro-

jektet ska förvaltningsplanen för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 

för 2022‒2027 och åtgärdsprogrammet för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och Mel-

lersta Österbotten för 2022–2027 beaktas. 

 

6.5 Växtlighet, organismer och naturens mångfald 

6.5.1 Nuläge och utveckling 

 

Projektområdet ligger i den centralboreala vegetationszonen på Suomenselkä och vid Bottenvikens 

kust. I omgivningen kring planområdet är skogarna steniga moar av lingon- och blåbärstyp. Ter-

rängen är flack och ställvis finns sänkor och små myrmarksområden. Myrmarkerna i närheten av 

projektområdet är tuvullsmossar och risrika myrar. En del av myrmarkerna är utdikade. Största 

delen av skogarna kring avfallsbehandlingscentralen är ekonomiskogar. Skogarna har ung ålders-

struktur och deras skogstyp varierar från karg mo till frisk mo.  

 

I samband med uppdateringen av detaljplanen gjordes naturinventeringar i de östra och södra 

delarna av projektområdet 2020. På projektområdet förekommer inga naturtyper som enligt natur-

vårdslagens 29 § måste skyddas, inga småvatten som enligt vattenlagens 2 kapitel 11 § ska skyd-

das eller livsmiljöer som enligt skogslagens 10 § är särskilt viktiga. På projektområdet hittades inga 

förekomster av hotade eller sällsynta växtarter. På det egentliga området för avfallsförbrännings-

anläggningen har växtligheten avlägsnats. Baserat på naturinventeringen förekommer inga flygek-

orrar eller lekplatser för åkergrodor på Stormossens område. I fågelbeståndet på Stormossens om-

råde ingår inga fågelarter som hör till fågeldirektivet (2009/147/EG). (Rönn 2020)  

 

Enligt de fladdermusutredningar som gjordes i samband med detaljplaneändringen sommaren 2021 

hittades inga övervintrings-, föröknings- eller rastplatser för fladdermöss (Rönn 2021). 

 

6.5.2 Konsekvensbedömning 

 

Projektet byggs på ett område som redan är bearbetat av industriell verksamhet, vilket innebär att 

faunan och växtligheten inte blir utsatta för påverkan under byggtiden. Konsekvenserna för närom-

rådets växtlighet och fauna under driften bedöms enligt utsläppen från driften. I samband med 
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detaljplaneändringen gjordes natur- och fladdermusutredningar på Westenergys fastighet och i när-

området 2020‒2021. Dessa utredningar utnyttjas i konsekvensbedömningen. Enligt preliminära 

uppgifter finns dessutom en hotad fågelarts revir i närheten av projektområdet. Projektets inverkan 

på denna fågelart kommer att utredas noggrannare i samband med konsekvensbedömningen. 

 

6.6 Skyddsområden 

6.6.1 Nuläge och utveckling 

 

Det skyddsområde som ligger närmast projektområdet är Vedahugget (FI0800097), som hör till 

nätverket Natura 2000 och omfattar cirka 40 hektar. Avståndet mellan projektområdet och skydds-

området är cirka 120 meter. Vedahugget har inkluderats i nätverket Natura 2000 som ett område 

som kräver särskilda skyddsåtgärder (SAC-område) enligt habitatdirektivet (92/43/EEG), och om-

rådet hör också till skyddsprogrammet för gammelskogar (AMO100515). De naturtyper i habitatdi-

rektivet som nämns som skyddsmotivering är 9010 västlig taiga och 91D0 skogbevuxna myrar samt 

arten 1910 flygekorre, som ingår i habitatdirektivet. Områdets skogar består främst av friska och 

lundartade moskogar, där det förutom gran också förekommer inslag av asp och björk. Träden 

utgör grövre gallringsbestånd och terrängen är ställvis stenig. Av de organismarter som nämns i 

bilaga II till habitatdirektivet påträffas flygekorre där. Av arterna i bilaga I till fågeldirektivet påträf-

fas bl.a. tretåig hackspett, bivråk, sparvuggla och järpe på området. Naturaområdet Vedahugget 

finns utmärkt på kartan i Figur 6-4. 

 

Cirka 3 hektar av södra delen av Vedahugget är fredat som privat skyddsområde (YSA201872). 

Ungefär två kilometer nordväst om planområdet finns Karperöfjärden (LVO100219), som hör till 

skyddsprogrammet för fågelvatten. 
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Figur 6-4. Skyddsområden i närheten av projektområdet. 

 

6.6.2 Konsekvensbedömning 

 

Projektområdet ligger i närheten av Naturaområdet Vedahugget, men projektet orsakar inga direkta 

utsläpp som drabbar naturskyddsområdet. Konsekvenserna för naturskyddsområdet bedöms ge-

nom utnyttjande av tillgänglig information om skyddsområdet såsom arter som förekommer där, 

deras livsmiljöer, naturtyper och skyddsmotiveringar. Dessutom beaktas konsekvensbedömning-

arna som görs i samband med MKB-beskrivningen, i synnerhet beträffande buller och ytvatten. Vid 

behov görs en särskild Naturabedömning.  

 

 

6.7 Samhällsstruktur och markanvändning 

6.7.1 Nuläge och utveckling 

 

På projektområdet gäller Österbottens landskapsplan 2040, som fastställdes 11.9.2020. I Öster-

bottens landskapsplan ligger projektområdet på ett område för cirkulär ekonomi (EKO) (Figur 6-5). 

I planeringsbestämmelsen anges att man vid planering av markanvändning och åtgärder bör möj-

liggöra utveckling av funktioner för cirkulär ekonomi och säkerställa nödvändig infrastruktur samt 

beakta kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden. I den mer detaljerade planeringen ska en plan för 
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områdets dagvattenhantering uppgöras och uppmärksamhet fästas vid behovet av att ordna han-

teringen av släckvatten. 

 

 

 

Figur 6-5. Utdrag ur Österbottens landskapsplan. 

 

På området gäller Smedsby delgeneralplan 2030, som godkändes av Korsholms kommunfullmäktige 

2016 (Figur 6-6). Projektområdet ligger på ett i planen utmärkt avfallshanteringsområde (EJ), men 

en liten del av projektområdets östra kant ligger i planen på skyddsgrönområde (EV). Till området 

har anvisats en förbindelseväg från riksväg 8. 
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Figur 6-6. Utdrag ur Smedsby delgeneralplan. Området som anges med rött i figuren är avfallshanteringsområde 

(EJ). 

 

På området gäller Stormossens detaljplan som godkändes av Korsholms kommunfullmäktige 2008. 

Korsholms kommunfullmäktige godkände detaljplaneändringen för fältområdet 28.1.2021. I detalj-

planen ligger det planerade fältområdet på ett i planen utmärkt kvartersområde för avfallshantering 

(EJ-2), som betyder att området är reserverat för avfallshantering, mellanlagring och slutdepone-

ring. Avfallsförbränningsanläggningens område har i detaljplanen beteckningen ET-1, som betyder 

kvartersområde för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning och om-

rådet är i detaljplanen reserverat för en avfallsförbränningsanläggning (Figur 6-7).  

 

Stormossens detaljplan uppdateras under år 2022. 

 



Ramboll - TILLVERKNING AV SYNTETISKT METAN 

 

  

 

33/46 

 

Figur 6-7. Utdrag ur Stormossens detaljplan. 

 

 

I närheten av projektområdet finns ingen bebyggelse. Avståndet till närmaste bebyggelse är cirka 

1,6 kilometer. På Stormossens område finns en avfallsbehandlingscentrals funktioner. Norr om om-

rådet finns dessutom ett bergsbrott. Fågelbergets industriområde ligger cirka 800 meter nordväst 

om projektområdet. Skogarna kring projektområdet används främst som ekonomiskog, med un-

dantag av Naturaområdet Vedahugget sydost om projektområdet. Det ligger som närmast cirka 

120 meter från projektområdet. Sydväst om projektområdet, mindre än en kilometer ifrån, finns 

Stenträsk sportskyttecenter. 

 

I materialet CORINE 2012, som beskriver markanvändningen, omges projektområdet av ett de-

poniområde samt blandskogsområden och områden med glest trädbestånd (Figur 6-8). I närheten 

finns område för industri och service. Närmaste bostadsbyggnad finns i väster på cirka 1,6 km 

avstånd (Figur 6-9). 
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Figur 6-8. Markanvändning på projektområdet och i dess näromgivning enligt materialet CORINE 2012. Projekt-

området är markerat med ett blått streck på kartan. 

 

 

Figur 6-9. Bostads-, fritids- och affärsbyggnader, offentliga byggnader och industribyggnader inom några kilome-

ters radie. 
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6.7.2 Konsekvensbedömning 

 

Som expertarbete bedöms och beskrivs konsekvenserna för områdets samhällsstruktur och mar-

kanvändning om det planerade projektet förverkligas. Områdets lämplighet från planläggningens 

synvinkel bedöms också utgående från befintliga planer, deras bakgrundsinformation och uppgifter 

om eventuella pågående planläggningsprojekt. 

 

6.8 Näringar och service 

6.8.1 Nuläge och utveckling 

 

Österbotten är Finlands mest industrialiserade landskap. I Österbotten finns också Nordens bety-

delsefullaste energiteknologikluster som sysselsätter över 10 000 personer. Klustrets andel av ex-

porten från hela landets energiteknologi är cirka 30 % och av hela teknologiexporten cirka 12 %. 

(Österbottens förbund 2016) 

 

Korsholm är en kommun med cirka 19 500 invånare. I slutet av 2019 hade Korsholm 5303 arbets-

platser, av vilka 5,6 % var inom primärproduktion, 27,6 % inom förädling och 64,4 % i servicebran-

schen. De arbetslösas andel av arbetskraften 2020 var 8,2 %. (Statistikcentralen, 2022) 

6.8.2 Konsekvensbedömning 

 

Som expertarbete bedöms de direkta och indirekta konsekvenserna för sysselsättningen och nä-

ringslivet om projektet genomförs eller inte genomförs. 

6.9 Landskap och kulturmiljö  

6.9.1 Nuläge och utveckling 

 

I projektområdets omedelbara närhet finns inga landskapsmässigt värdefulla områden (Figur 6-10). 

Närmaste landskapsmässigt värdefulla område, Kyro älvdal (MAO100101), ett värdefullt landskaps-

område av riksintresse, ligger knappt fyra kilometer från projektområdet. Ungefär sex kilometer 

från projektområdet finns också Gamla Vasas landskapsområde (MAO100114). Anläggningshel-

heten ligger inte i närheten av landskapsmässigt värdefulla områden och den påverkar inga land-

skaps- eller kulturområden. 

 

På projektområdets fastighet 499-436-5-86 finns fornlämningen Koppargruvan (1000003487), som 

är en koppargruvsgrop från 1560-talet. Koppargruvan ligger intill lagrings- och hanteringsfältet för 

bottenslagg. Fornlämningen Varggropen (1000003488) är en historisk arbets- och tillverkningsplats 

som ligger cirka 600 meter sydost om projektområdet. I närheten av projektområdet finns inga 

objekt som utgör byggt kulturarv. Avståndet till närmaste kulturhistoriskt värdefulla objekt är över 

tre kilometer. Det här objektet, som ligger öster om planeringsområdet, är Kvevlax kyrkonejd och 

Kyro älvs kulturlandskap.  

 

Projektet påverkar inte fornlämningar, byggt kulturarv eller kulturlandskap. 

 



Ramboll - TILLVERKNING AV SYNTETISKT METAN 

 

  

 

36/46 

 

 

Figur 6-10. Områdets fornlämningar och värdefulla landskapsområden. 

 

6.9.2 Konsekvensbedömning 

 

Projektet är inte förknippat med några konsekvenser som borde bedömas i fråga om landskaps- 

och kulturmiljö. Projektet påverkar inte heller några fornlämningar. Anläggningshelhetens kon-

struktioner kommer troligtvis också att vara lägre än den nuvarande avfallsförbränningsanlägg-

ningen. Anläggningshelhetens inverkan på närlandskapet bedöms som expertarbete. I övrigt finns 

inget behov av att utreda konsekvenserna för landskaps- och kulturmiljön närmare i samband med 

konsekvensbeskrivningen. 

 

6.10 Utnyttjande av naturresurser 

6.10.1 Nuläge och utveckling 

 

År 2020 täckte fossila bränslen 33,2 % och torv 3,4 % av energiförbrukningen i Finland (Statistik-

centralen, 2021). Mängden naturgas och LNG av vägtrafikens energiförbrukning 2020 var cirka 98 

GWh (Autoalan tiedotuskeskus, 2022). Då produktionen av syntetiskt metan kommer i gång kan 

det ersätta fossila bränslen och därigenom minska förbrukningen av naturresurser. Vid produkt-

ionen av syntetiskt metan kan man dessutom utnyttja kondensvatten från den befintliga avfallsför-

bränningsanläggningen, vilket minskar användningen av rent råvatten. 
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6.10.2 Konsekvensbedömning 

 

Utnyttjandet av naturresurser bedöms som expertarbete. I konsekvensbedömningen beaktas att 

naturgas, som används av tung trafik och sjötrafik, kommer att ersättas med flytande syntetiskt 

metan. Då flytande naturgas används som huvudsakligt bränsle på fartyg kommer CO2-utsläppen 

att minska betydligt.  

 

6.11 Trafik 

6.11.1 Nuläge och utveckling 

 

På riksväg 8 var den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) 2021 vid den planskilda anslutningen 9317 

fordon per dygn, varav den tunga trafikens andel var 774 fordon per dygn (Trafikledsverket 2022).   

 

Trafiken till anläggningsområdet sker från riksväg 8 (Karlebyvägen) via en planskild anslutning och 

en rondell till Fågelbergsvägen och längs en ny vägförbindelse direkt till avfallsförbränningsanlägg-

ningen (Figur 6-11). Trafikmängden i anslutning till transporterna till avfallsförbränningsanlägg-

ningen är för närvarande cirka 30–50 fordon per dygn (MKB 2015). Dessutom kommer andra trans-

porter och personbilstrafik till avfallsförbränningsanläggningen. En ny vägförbindelse leder avfalls-

förbränningsanläggningens trafik förbi Stormossens avfallscentral direkt till avfallsförbränningsan-

läggningen. 

 

 

 

Figur 6-11. Nuvarande trafikmängder och vägförbindelser till anläggningsområdet. 
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6.11.2 Konsekvensbedömning 

 

Den trafikmängd som projektet ger upphov till och hur dess struktur påverkar närområdena kom-

mer att bedömas som expertarbete. Konsekvenserna av trafiken bedöms i förhållande till vägarnas 

nuvarande och prognostiserade trafik. Trafikmängdens betydelse bedöms genom att jämföra den 

förändring den medför med områdets nuvarande situation. I bedömningen beaktas korsningarnas 

och anslutningarnas funktion samt trafiksäkerhet. 

 

Produktionen av syntetiskt metan på fastigheten ökar mängden tung trafik på avfallscentralens 

område. Riskerna i anslutning till transport av farliga ämnen bedöms i samband med olycks- och 

undantagssituationer i MKB-beskrivningen. 

 

6.12 Buller och vibrationer 

6.12.1 Nuläge och utveckling 

 

Funktionerna på mellanlagrings- och hanteringsfältet, såsom sållningsutrustningen, skoplastaren 

och den tunga trafiken, orsakar buller främst sydväst om avfallsförbränningsanläggningen dagtid. 

Vid avfallsförbränningsanläggningen eller på fältet för lagring och hantering av bottenslagg finns 

inga funktioner som orsakar vibrationer. 

 

Utredningar av omgivningsbuller på området gjordes 2015 i samband med MKB-utredningen och i 

mätningarna undersöktes speciellt bullerpåverkan på Naturaområdet Vedahugget. Avfallsförbrän-

ningsanläggningens bullerområde med 55 dB dagtid är i praktiken begränsat till anläggningens 

tomt. En medelljudnivå på 50 dB nattetid når som längst cirka 150 m från avfallsförbränningsan-

läggningens byggnad. På Naturaområdet underskrids målnivån 45 dB nattetid.  

 

Det är främst kompressorer som orsakar buller från den planerade verksamheten. I tillverkningen 

av syntetiskt metan finns inga funktioner som orsakar vibrationer.  

 

6.12.2 Konsekvensbedömning 

 

Bullerkällor i anslutning till produktion av syntetiskt metan identifieras och bullernivåerna bestäms. 

Utgående från dessa görs en expertbedömning av bullerpåverkan vid de närmaste objekten som 

kan bli störda. Utöver en kalkylmässig konsekvensbedömning går det att göra en bullermodellering, 

om det utgående från resultaten anses nödvändigt.  

 

Närmaste plats som kan bli störd är Naturaområdet Vedahugget i öster. 

 

6.13 Luftkvalitet 

6.13.1 Nuläge och utveckling 

 

Luftkvaliteten i Vasa, Korsholm och Malax kontrollerades enligt en plan för kontroll av luftkvaliteten 

under åren 2017–2021. Westenergy Ab deltog i den gemensamma kontrollen. De förbränningsba-
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serade gasutsläppen från industri och energiproduktion 2020 var betydligt större än 2019. På om-

rådet används tung brännolja numera i fartyg och produktutveckling av motorer samt vid asfalttill-

verkning. I Korsholm är vägtrafiken den största enskilda utsläppskällan (31 % av utsläppen) (Kors-

holms kommun 2021). 

 

Den kontrollpunkt för luftkvaliteten som finns närmast planeringsområdet ligger i Vasa ungefär tio 

kilometer från Stormossen. Vid mätstationerna för luftkvaliteten mäts bl.a. halterna av kväveoxider 

och finpartiklar. På grund av avståndet mellan mätpunkten och Stormossen är mätindexet för luft-

kvaliteten i Vasa inte särskilt väl lämpat för att beskriva luftkvaliteten på Stormossens område. 

Kontrollpunkterna i Vasa beskriver luftkvaliteten i en stad, och luftkvaliteten vid Stormossen be-

döms vara renare, åtminstone i fråga om partiklar. Utsläppen från Stormossens område består av 

rökgasutsläpp från avfallsförbränningsanläggningen samt damm- och gasutsläpp från Stormossens 

avfallscentral. Dessutom uppkommer utsläpp från anläggningarnas trafik.  

 

I stadsmiljö bestäms halterna av kvävedioxid av utsläppen från trafiken. Gällande rikt- eller gräns-

värden för kvävedioxid överskreds inte. Årsmedeltalet av halterna av inandningsbart stoft var lägre 

än under tidigare år. Överskridningar av gränsvärdet per dygn inträffade 2 gånger under året. Det 

tillåtna antalet överskridningar är 35 st per år. Riktvärdet för månadens näst högsta dygnsvärde 

överskreds inte. Vid bedömning enligt index var luftkvaliteten i Vasa år 2020 oftast god 52,8 % av 

dagarna (191 dagar). Luftkvaliteten var nöjaktig 39,2 % (142 dagar), försvarlig 6,1 % (22 dagar), 

dålig 1,6 % (6 dagar) och mycket dålig 0,3 % (1 dag). (Vasa stads miljöavdelning 2021) 

 

6.13.2 Konsekvensbedömning 

 

Den planerade verksamheten orsakar enligt preliminära uppgifter inga utsläpp i luften eller damning 

som är skadliga för miljön eller hälsan. Det finns ingen utsläppskälla från en skorsten, utan luftkva-

liteten påverkas förutom av produktionsprocessen av projektets tunga trafik. Inverkan av dess ut-

släpp för luftkvaliteten bedöms enligt en beräkningsmodell för trafikutsläpp utvecklad av VTT 

(LIPASTO-modellen). I konsekvensbedömningen beaktas eventuell haltökning i omgivningen och 

den jämförs med uppgifter om den halt som hittills uppmätts.  

 

6.14 Klimat 

6.14.1 Nuläge och utveckling 

 

Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet globalt och deras inverkan på den allt snabbare kli-

matförändringen har väckt mycket diskussion. För att konkretisera diskussionen har man också 

vidtagit olika åtgärder för att stävja klimatförändringen. 

 

Med Österbottens klimatstrategi 2040 vill man dämpa klimatförändringen och öka landskapets to-

lerans för klimatförändringens skadeverkningar. Enligt Österbottens klimatstrategi ska området 

vara självförsörjande på energi fram till 2030 och energin ska produceras med förnybara energi-

källor. (Österbottens klimatstrategi 2040) 

 

Korsholms kommun har som mål att skaffa energi från producenter som i första hand använder 

förnybara energikällor. Ett annat mål är att komma ifrån fossila bränslen som främsta uppvärm-

ningsform. Genom aktiva val vill kommunen främja Finlands mål att helt upphöra med förbränning 

av kol före maj 2029, vilket också kommer att minska uppkomsten av växthusgaser. (Korsholms 

kommun, 2021) 



Ramboll - TILLVERKNING AV SYNTETISKT METAN 

 

  

 

40/46 

 

Med nuvarande verksamhet producerar Westenergys avfallsförbränningsanläggning utsläpp av cirka 

80 000 t CO2 per år (Westenergy, 2018–2020 årsberättelser). Tillverkning av syntetiskt metan på 

det sätt som beskrivs i kapitel 3.4 skulle enligt en preliminär uppskattning minska den befintliga 

avfallsanläggningens CO2-utsläpp med cirka 40 000 t/a. 

 

6.14.2 Konsekvensbedömning 

 

I konsekvensbedömningen beaktas projektets inverkan på klimatet under byggtiden och produkt-

ionen samt eventuell inverkan på kolsänkor. Även andra konsekvensbedömningar som gjorts be-

aktas i bedömningen av klimatpåverkan, t.ex. utsläpp av växthusgaser från trafiken, utsläpp av 

växthusgaser som framkommit i granskningen av luftkvaliteten samt eventuella områden med över-

svämningsrisk. 

 

I konsekvensbedömningen beaktas utöver projektets klimatpåverkan också klimatförändringens in-

verkan på projektområdet. Sådana konsekvenser av klimatförändringen är bl.a. att extremväder 

blir vanligare, bl.a. störtregn, värmeböljor och översvämningsrisker. 

 

Klimatförändringens inverkan på projektet bedöms utgående från projektområdets läge och hur det 

eventuellt påverkas. Bedömningen görs som en kartgranskning samt med utnyttjande av tillgäng-

liga forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser och lokala förändringar och risker som är 

förknippade med dem. I bedömningen beaktas också projektets anpassningsförmåga till de risker 

som klimatförändringen medför. 

 

6.15 Hälsa 

6.15.1 Nuläge och utveckling 

På fastigheten finns för närvarande en avfallsförbränningsanläggning, vars hälsopåverkan har be-

dömts vara betydelselös/liten. Den planerade verksamheten orsakar enligt preliminära uppgifter 

inga sådana utsläpp i luften som kunde påverka hälsan. Till följd av produktionen av syntetiskt 

metan ökar mängden farliga kemikalier på projektområdet.  

 

Sannolikheten för olyckor och undantagssituationer ökar till följd av ökad industriell verksamhet, 

vilket kan orsaka hälsopåverkan. Hälsopåverkan i anslutning till eventuella olyckor och undantags-

situationer beaktas i samband med MKB-beskrivningen. 

6.15.2 Konsekvensbedömning 

 

Projektets konsekvenser för hälsan bedöms som expertarbete. Konsekvenserna bedöms enligt 

eventuella utsläpp i vattnet från processen vid en undantagssituation samt de hanterade kemikali-

ernas egenskaper som kan utgöra en hälsorisk. 

 

6.16 Levnadsförhållanden och trivsel 

6.16.1 Nuläge och utveckling 

 

Konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel kan vara direkta eller indirekta. Det innebär att 

projektets konsekvenser kan direkt påverka människornas hälsa, levnadsförhållanden, service eller 



Ramboll - TILLVERKNING AV SYNTETISKT METAN 

 

  

 

41/46 

trivsel (direkta konsekvenser) eller indirekt via de förändringar som projektet orsakar i naturen eller 

i den byggda miljön (indirekta konsekvenser). I projektområdets omedelbara närhet finns inga bo-

stadsbyggnader, skolor, daghem eller sjukhus. Närmaste bebyggelse finns på cirka en kilometers 

avstånd. Friluftsleden vid Molnträsket går som närmast cirka 800 meter sydväst om projektområ-

det. 

6.16.2 Konsekvensbedömning 

 

I bedömningen av konsekvenserna utnyttjas tillgängligt socioekonomiskt material, t.ex. enkätun-

dersökningar som tidigare gjorts i samband med MKB-förfaranden på området, utlåtanden och åsik-

ter om bedömningsprogrammet, åsikter och uppgifter som tagits upp på mötena för allmänheten 

samt resultat från andra konsekvensbedömningar och miljöuppföljningar (bl.a. buller, luftkvalitet, 

trafik, damm). Faktorer som påverkar levnadsförhållanden och trivsel bedöms som en helhet be-

stående av olika faktorer, varvid konsekvensens styrka, omfattning, varaktighet, sannolikhet och 

hur viktig de berörda anser den vara ska beaktas. Konsekvenserna för människornas levnadsför-

hållanden och trivsel bedöms som expertarbete. 

 

6.17 Olyckor och undantagssituationer 

 

Möjliga olyckor och undantagssituationer identifieras och deras miljökonsekvenser bedöms utgå-

ende från den planerade processen och ämnen som förekommer i den samt deras egenskaper. 

Olyckor och undantagssituationer kan orsakas av exempelvis trafikolyckor och cisternläckage. Vid 

störningar i avfallsförbränningsanläggningen finns det inte nödvändigtvis tillgång till koldioxid ur 

rökgasen, varvid anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan körs ned. 

 

Vid olycks- och undantagssituationer kan exempelvis luftkvaliteten, marken, ytvattnet och/eller 

grundvattnet påverkas. Beredskap för sådana situationer skapas genom noggrann planering och 

sannolikheten för dem minskas genom systematisk riskhantering. Identifierade risker och deras 

följdverkningar beskrivs i konsekvensbeskrivningen. De identifierade riskernas eventuella följdverk-

ningar bedöms vid behov genom modelleringar. Vid behov presenteras dessutom metoder att 

minska riskerna och följderna till en godtagbar nivå. 

 

Eftersom många miljö- och hälsofarliga ämnen används och produceras i fabriker, ska risker av 

kemikalier samt deras konsekvenser undersökas senare vid bedömning av miljörisker, då process-

planeringen preciseras. De här riskernas följdverkningar beror på kemikaliemängderna, kemikali-

ernas art samt hur farliga de är. Sannolikheten för risker i anslutning till betydande processtör-

ningar, bränder, väderförhållanden och logistik och deras eventuella följdverkningar ska också be-

dömas. 

 

6.18 Sannolikt betydande konsekvenser 

 

Enligt lagen är avsikten med MKB-förfarandet att identifiera, bedöma och beskriva projektets san-

nolikt betydande miljökonsekvenser. I MKB-beskrivningen ska det presenteras en enhetlig upp-

skattning av projektets miljökonsekvenser som sannolikt blir betydande. En motiverad slutsats är 

kontaktmyndighetens slutsats om projektets betydande miljökonsekvenser. Bedömningen av kon-

sekvensernas betydelse har beskrivits tidigare i samband med konsekvensbedömningen (kapitel 

5.3). 
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Bedömningen koncentreras på projektets viktigaste identifierade konsekvenser, som i det här pro-

jektet är klimat- och bullerpåverkan samt konsekvenser i anslutning till dagvattnet (Figur 6-12). 

 

 

Figur 6-12. Projektets viktigaste identifierade konsekvenser.  

6.19 Kumulativa effekter 

 

Kumulativa effekter uppkommer, då olika funktioner på samma influensområde tillsammans orsa-

kar större konsekvenser än om de granskas separat. I bedömningen utreds om de undersökta 

projektalternativen utöver sina direkta konsekvenser också tillsammans med andra funktioner som 

finns eller planeras i närområdet (åtminstone MKB- eller tillståndsprocess pågår) orsakar kumula-

tiva effekter, alltså miljökonsekvenser som förstärker varandra. 

6.20 Osäkerhetsfaktorer 

 

Projektplaneringen och miljökonsekvensbedömningen påverkas av all den osäkerhet som är för-

knippad med det material som använts i bedömningen, insamlingsmetoderna samt metoderna som 

använts i konsekvensbedömningen. I bedömningen utreds hur bedömningens osäkerhet kan på-

verka ett förverkligande av projektet och bedömningen av de olika alternativen samt dessutom hur 

betydelsefulla de framkomna osäkerhetsfaktorerna är i förhållande till konsekvensbedömningarna. 

6.21 Förhindrande och minskning av de negativa konsekvenserna 

 

En viktig del av projektplaneringen är att förhindra och minska olägenheterna. Det främsta målet 

är att förhindra identifierade betydande negativa konsekvenser. Om det är omöjligt att förhindra 

konsekvenserna (exempelvis om det inte finns något annat tekniskt alternativ) ska åtgärder för att 

minska konsekvenserna planeras. 

 

Åtgärder för att förhindra och minska konsekvenserna av det här projektet kan genomföras under 

MKB-förfarandet, den detaljerade planeringen, byggfasen och driften. Åtgärder för att minska kon-

sekvenserna identifieras genom undersökning av rättsliga krav, bästa tillgängliga teknik (standar-

der) samt expertbedömningar. 

 

Exempel på möjliga åtgärder för att minska konsekvenserna är: 

• placering av funktionerna 

• metoder för att minska utsläppen 

• skyddszoner, hinder 

 

•Då projektet genomförs blir det möjligt att fånga 
upp koldioxid samt ersätta fossila bränslenKlimatpåverkan

•Anläggningens drift kan orsaka buller i 
näromgivningenBullerpåverkan

•Längs dagvattnets avledningsrutt kan 
naturmiljön eventuellt påverkas Dagvatten
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6.22 Uppföljning av konsekvenserna 

 

För MKB-beskrivningen utarbetas ett förslag till miljökontrollprogram baserat på de uppskattade 

konsekvenserna för olika påverkade objekt och konsekvensernas betydelse. Planen uppdateras i 

två steg; först då miljötillståndsansökan utarbetas och sedan enligt tillståndsbestämmelserna. Då 

tillståndet har vunnit laga kraft utgör kontrollprogrammet en väsentlig del av projektet. 

 

Kontrollprogrammets innehåll planeras så att det utgående från resultaten går att urskilja projektets 

konsekvenser från de variationer som förekommer i naturen. Ett viktigt mål för kontrollen är att 

uppskatta hur väl de konsekvenser som bedömdes i MKB- och miljötillståndsförfarandet motsvarar 

uppföljningens resultat. 

 

På en allmän nivå kan kontrollen av anläggningens drift indelas på följande sätt: 

 

1) Driftskontroll 

Då den tekniska planeringen av anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan har hunnit längre 

kan driftskontrollen presenteras närmare. Driftskontrollen är normal kontroll inom processindustrin 

för att sköta anläggningens normala drift, och störningar elimineras i mån av möjlighet. För verk-

samhetens driftskontroll svarar anläggningens personal. 

 

2) Utsläppskontroll 

Utsläppskontrollen är främst baserad på egenkontroll enligt en kontrollplan godkänd av tillsyns-

myndigheterna. I samband med miljötillståndet utarbetas ett utförligt kontrollprogram som ska 

godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

3) Konsekvenskontroll 

Konsekvenskontrollen sker i regel i form av obligatorisk kontroll utförd av den som driver verksam-

heten samt som myndighetskontroll enligt ett kontrollprogram. 
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7. BEHÖVLIGA PLANER OCH TILLSTÅND FÖR PROJEKTET 

7.1 Nuvarande tillstånd och beslut 

 

Projektet handlar om att starta en ny verksamhet på projektområdet. Den planerade verksamheten 

har därmed inga befintliga tillstånd eller tillståndsbeslut. På projektområdet finns utöver den pla-

nerade produktionen av syntetiskt metan också Westenergys avfallsförbränningsanläggning, som 

är i drift, samt ett fält som håller på att byggas för mellanlagring och hantering av brännbart avfall 

och bottenslagg. Både avfallsförbränningsanläggningen (LSSAVI/3954/2016, Vasa förv.domst. 

00951/17/5107) och fältet för mellanlagring och hantering av brännbart avfall och bottenslagg 

(LSSAVI/4535/2020) har gällande miljötillstånd.  

7.2 Behövliga tillstånd och beslut 

7.2.1 Miljötillstånd 

Projektet kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) enligt lagens bilaga 1 tabell 1 

punkt 4b: Kemisk industri: tillverkning av de ämnen eller grupper av ämnen som anges nedan där 

tillverkningen omfattar kemisk eller biologisk förädling och sker i industriell skala; tillverkning av 

organiska kemikalier. 

 

Miljötillstånd beviljas av regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Miljöskyddslagen anger 

förutsättningarna för att tillstånd ska kunna beviljas. I miljöskyddsförordningen finns detaljerade 

bestämmelser om tillståndsansökans innehåll. Till tillståndsansökan ska bl.a. bifogas en sådan mil-

jökonsekvensbeskrivning som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och 

kontaktmyndighetens utlåtande.  

7.2.2 Bygglov 

Enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) förutsätter uppförande av projektets byggna-

der, nödvändig infrastruktur och lokaler bygglov. Tillståndsmyndighet är Korsholms kommuns 

byggnadstillsynsmyndighet. Innan projektet börjar byggas kan det vara nödvändigt att ansöka om 

förberedande tillstånd för byggande av områdets infrastruktur (t.ex. trädfällning, grävning och pål-

ning) enligt markanvändnings- och bygglagen 149 d §. 

7.2.3 Planläggning 

Projektet ligger på detaljplaneområde som är utmärkt som kvartersområde för byggnader och an-

läggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning (ET-1). En process för att ändra detaljplanen 

startade hösten 2021. Det bedöms att beteckningen T-Kem behövs i detaljplanen för tillverkning 

av syntetiskt metan. Avsikten är att den nya detaljplanen ska bli klar under 2022.   

 

7.2.4 Tillstånd och anmälningar enligt kemikaliesäkerhetslagen 

Enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva ämnen (390/2005) kräver 

anläggningen kemikalietillstånd för storskalig lagring och hantering av farliga kemikalier. Tillstånds-

myndighet är Tukes, som också är övervakande myndighet. Under MKB-förfarandets gång, då pla-

neringen av anläggningen preciseras, utreds vilken nivå av tillståndsförfarande som behövs beträf-

fande kemikalier. I säkerhetsutredningen ska det påvisas att verksamhetsprinciperna för att för-

hindra eventuella storolyckor och andra olyckor samt ett säkerhetsledningssystem för att genom-

föra verksamhetsprinciperna har tagits i bruk. 

 

Den slutliga omfattningen av kemikaliehanteringen och -lagringen kan fastställas, då det är närmare 

känt hur stora mängder ämnen som kommer att lagras samt deras klassificering.   
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TERMINOLOGI 

 

Förkortning / 

term 

Definition 

ALT Alternativ 

ALT 0 Alternativ 0 i MKB-förfarandet (projektet genomförs inte) 

ALT 1  Alternativ 1 i MKB-förfarandet 

GDT Genomsnittlig dygnstrafik 

GDTtung Genomsnittlig dygnstrafik, tunga fordon 

GWh Gigawattimme 

Konsulteringszon Zon som omger en anläggning eller ett lager som kan orsaka risk för en storolycka. 

Inom zonen ska vid planläggning fästas särskild vikt vid risker och bekämpning av 

risker för storolyckor. Konsulteringszonen fastställs av Tukes. 

LSNG Flytande syntetiskt metan 

MKB Miljökonsekvensbedömning (lag 277/2017, förordning 252/2017) 

MSL Miljöskyddslagen (527/2014) 

MW Megawatt 

Natura 2000 Nätverk av naturskyddsområden inom hela EU, inrättat enligt direktivet 92/43/EEG 

NTM-centralen Närings-, trafik- och miljöcentralen 

PASS Potentiellt sura sulfatjordar 

PEM Polymerelektrolytmembranteknologi 

SAC Naturaområdena är indelade i SAC-, SPA- och SCI-områden. SAC-områdena är områ-

den för särskilda skyddsåtgärder enligt habitatdirektivet. 

SNG Gasformigt syntetiskt metan 

SOEC Fastoxidscellteknologi 

SRF Statsrådets förordning 

t/a Ton per år 

TUKES Säkerhets- och kemikalieverket 

VPD EU:s vattenramdirektiv (VPD) 
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