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SAMMANFATTNING 

Westenergy Ab, nedan Westenergy, har för avsikt att bygga en anläggningshelhet för tillverkning 

av syntetiskt metan i. anslutning till avfallsförbränningsanläggningen i Korsholm. Projektets cen-

trala mål är att producera kolneutralt bränsle genom att fånga upp koldioxid ur rökgasflödet från 

Westenergys avfallsförbränningsanläggning och av den uppfångade koldioxiden producera synte-

tiskt metan som kan användas i tung trafik och sjötrafik. 

 

För tillverkningen av syntetiskt metan fångas koldioxid upp ur avfallsförbränningsanläggningens 

rökgasflöde. Den infångade koldioxiden får reagera med väte, som producerats med utsläppsfri 

vindkraftsel, varvid syntetiskt metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet övergår i vätske-

form, varvid slutprodukten är syntetiskt metan. 

 

Mängden flytande syntetiskt metan (LSNG) som kan produceras per år uppgår till cirka 15 000 t, 

och för det kan cirka 40 000 t/a koldioxidutsläpp från avfallsförbränningsanläggningen utnyttjas. 

Den värme som uppkommer i processen, cirka 100 GWh/a, utnyttjas i fjärrvärmenätet i 

näromårdet, varvid mängden ren fjärrvärme som produceras av Westenergy ökar med cirka 25 %.  

 

Projektet är en del av ett nytt slags sektorkoppling mellan avfallsförbränningsanläggningen och 

kemiindustrin som möjliggör kontinuerlig utveckling av det befintliga klustret för energi och cirkulär 

energi. Den nya affärsverksamheten har global exportpotential inom energiteknologin. 

 

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

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

 

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; 

 

Vid miljökonsekvensbedömningen granskas projektets konsekvenser med hänsyn till två alternativ 

– ett alternativ där projektet genomförs, och ett jämförelsealternativ där projektet inte genomförs, 

det s.k. 0-alternativet – på det sätt som förutsätts i MKB-lagen och -förordningen. Utöver jämfö-

relsealternativet (Alt 0) finns det ett alternativ för genomförandet av Westenergys projekt (Alt 1). 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen, och i alternativ Alt 1 byggs en 

anläggning som utnyttjar 40 000 t/a koldioxidutsläpp från avfallsförbränningsanläggningen för att 

tillverka 15 000 t/a syntetiskt metan. 

 

Projektets MKB-förfarande inleddes våren 2022. Anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan 

planeras att ska inledas under det första kvartalet av 2024 och uppskattas pågå cirka 1,5‒2 år. 

Driften av anläggningen har planerats att ska inledas under det sista kvartalet av 2025. Behövliga 

tillstånd, till exempel miljötillstånd, söks och eventuella anmälningar görs när MKB-förfarandet har 

slutförts. 

 

Konsekvenser för mark- och berggrund 

Projektområdet är beläget på ett delvis bebyggt och belagt anläggningsområde där jordmånen 

främst består av sandmorän. Under byggtiden påverkas marken av att ytskikt avlägsnas och even-

tuella bergssprängningar görs i det skogsklädda området. Innan byggarbetet påbörjas på projekt-

området görs undersökningar för att utreda potentiell förekomst av sura sulfatjordar. Om man på-

träffar förekomster av sura sulfatjordar, beaktas detta vid valet av anläggningens grundkonstrukt-
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ioner för att förhindra korrosion samt i eventuell jordutfyllnad och i behandlingen av dränerings-

vattnet under byggtiden samt i avledningen av vattnet. I driftskedet asfalteras gårdsområdet och 

förses med avlopp så att kemikalieläckor eller spillvatten (släckvatten) vid en eldsvåda inte har 

några verkningar för mark- eller berggrunden ens vid en exceptionell situation. Konsekvenserna för 

jordmån och berggrund under byggtiden respektive driften bedöms få en liten negativ betydelse. 

Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört med nuläget. 

 

Konsekvenser för grundvattnet 

Projektområdet ligger inte på klassificerat grundvattenområde och endast små mängder grundvat-

ten uppkommer på området. I närheten av projektområdet finns inga med tanke på grundvattnet 

känsliga objekt. De byggnads- och beläggningsarbeten som ska utföras i projektområdet påverkar 

endast lokalt och i liten omfattning på grundvattenbildningen. Under normala förhållanden orsakar 

anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan inga sådana utsläpp i grundvattnet som skulle 

påverka grundvattnets kvalitet. I driftskedet asfalteras gårdsområdet och förses med avlopp så att 

kemikalieläckor eller spillvatten (släckvatten) vid en eldsvåda inte har några verkningar för mark- 

eller berggrunden ens vid en exceptionell situation. Genomförandet av alternativ Alt 1 medför inga 

förändringar i grundvattnet jämfört med nuläget. Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört 

med nuläget. 

 

Konsekvenser för ytvattnen 

Inom projektområdets omedelbara närhet finns inga klassificerade vattenförekomster. Recipienten 

är ett dike där man i dag kan se effekter av avfallsbaserad belastning. Dikets känslighet bedöms 

vara liten. Storträsket och bäcken, bägge nedströms, bedöms ha en måttlig känslighet i och med 

att deras avrinningsområden är så små. 

 

I nuläget, dvs. i alternativet Alt 0, kan man på grund av Stormossens avfallscentral se en avfalls-

baserad belastning på Stormossutfallet. I alternativ Alt 1 ökar den årliga mängden dagvatten med 

cirka 20‒25 %, men denna förändring är liten i förhållande till vattenmängden i avrinningsområdet. 

Belastningen av fasta partiklar och näringsämnen som följer med dagvattnet till utfallsdiket bedöms 

bli liten. Lappsunds å bedöms inte exponeras för negativa konsekvenser och projektet försämrar 

inte vattenförekomstens ekologiska eller kemiska status och förhindrar inte heller uppnåendet av 

god status. Den planerade verksamheten bedöms få liten negativ inverkan, varvid konsekvensens 

betydelse bedöms bli liten. 

 

Lakvattnet under byggtiden behandlas till en nivå där det inte längre medför olägenheter för miljön. 

 

Konsekvenser för växtlighet, organismer och naturens mångfald 

I samband med MKB-beskrivningsskedet gjordes en behovsprövning av Naturabedömning i pro-

jektområdet. Projektområdet ligger inom ett område där naturförhållandena redan har förändrats, 

och enligt planen ska de nya byggnaderna förläggas till den östra och nordöstra sidan av Westener-

gys avfallsförbränningsanläggning. I projektområdet med omgivning har det funnits industriell verk-

samhet i flera års tid. På projektområdet förekommer inga direktivarter, hotade arter eller hotade 

naturtyper. På projektområdet med näromgivningar förekommer det inte heller några naturtyper 

som ska skyddas enligt 29 § i naturvårdslagen, inga småvatten som ska skyddas enligt 2 kap. 11 

§ i vattenlagen eller särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen. I fråga om naturvärdena är 

känsligheten i influensområdet stor i Naturaområdet Vedahugget som ligger på projektområdets 

östra sida, som närmast på ett avstånd av 130 meter.  

 

I alternativ Alt 0 uppkommer inga konsekvenser för växtligheten, organismerna och naturens 

mångfald jämfört med nuläget. 
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När plats ska beredas för de planerade byggnaderna i alternativ Alt 1 kommer inga livsmiljöer som 

lämpar sig för direktivarter, såsom flygekorrar eller fladdermöss, att försvinna. I projektområdet 

har inga hotade djur eller växter påträffats och därmed exponeras inga sådana av konsekvenser 

under byggtiden. Om projektet genomförs bedöms denna förändring få en liten negativ betydelse 

för projektområdet. Den anläggning för tillverkning av syntetiskt metan som ska byggas kommer 

att minska CO2-utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning och den förbättrade luft-

kvaliteten kan eventuellt ha en positiv inverkan för näromgivningen. 

 

Vid genomförandet av alternativ Alt 1 uppkommer små negativa konsekvenser för Naturaområdet 

Vedahugget med anledningen av att belysningen i anläggningsområdet ökar och även bullret ökar 

något. På Naturaområdet Vedahugget bedöms förändringens betydelse jämfört med nuläget vara 

måttligt negativ eftersom Naturaområdets känslighet har bedömts vara stor.  

 

Konsekvenser för skyddsområden 

Det närliggande Naturaområdet Vedahugget bedöms ha stor känslighet. Storleken på förändringen 

enligt alternativ Alt 1 bedöms bli liten negativ och betydelsen bedöms bli måttlig. På Naturaområdet 

kommer inget att byggas och inget byggande kommer att påverka grunderna för skyddet av Natu-

raområdet, dvs. västlig taiga (naturskog), skogsbevuxen myr och flygekorre.  

 

Mängden dagvatten som rinner genom Naturaområdet kommer att öka något i alternativ Alt 1, men 

konsekvenserna av denna förändring bedöms förbli små. De befintliga verksamheterna orsakar re-

dan buller, så den ökning i bullernivån på Naturaområdet som kan hänföras till den nya verksam-

heten (bullret från kylfläktarna) kommer inte att bli betydande. Avfallsförbränningsanläggningen är 

redan i dag belyst dygnet runt och därför kommer de nya byggnaderna inte att väsentligt öka 

mängden ljus i projektområdet, även om de står något närmare Naturaområdet. Den unga plant-

skogen som växer på ett cirka 120 m brett skifte mellan projektområdet och Naturaområdet fun-

gerar som en skyddszon. Anläggningen för produktion av syntetiskt metan kommer att minska CO2-

utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Produktionsanläggningen medför inga 

egna end-of-pipe-utsläpp och därför kommer CO2-utsläppen i området att minska något trots ök-

ningen i trafiken. Förbättringar i luftkvaliteten kan eventuellt ha en positiv inverkan på lavarten 

som växer på Naturaområdet Vedahugget. 

 

Karperöfjärden, ett skyddsområde på privat mark som ingår i det riksomfattande skyddsprogram-

met för fågelvatten, ligger i nordväst som närmast cirka 2,5 km bort. På grund av avståndet bedöms 

projektet inte ha några konsekvenser för Karperöfjärden. 

 

Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört med nuläget. 

 

Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen 

Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört med nuläget. Betydelsen av alternativ Alt 1 är en 

liten positiv inverkan. Genomförandet av projektet stöder de nuvarande funktionerna, ger synergi-

fördelar, utnyttjar befintlig samhällsstruktur, främjar målen för kolneutralitet och cirkulär ekonomi 

och förändrar inte samhällsstrukturen nämnvärt. Genomförandet av projektet strider inte mot de 

riksomfattande målen för områdesanvändningen och stöder de mål som satts på högre plannivåer, 

men de gällande plannivåerna har ingen särskild områdesreservering/planbeteckning för kemiindu-

stri. Genomförandet av projektet förutsätter dock en ändring av detaljplanen (T/kem). 

 

Konsekvenser för näringar och service 

Alternativ Alt 1 har måttliga positiva konsekvenser för näringsliv och service Byggandet av anlägg-

ningshelheten sysselsätter många personer för viss tid. I verksamhetsskedet sysselsätter anlägg-

ningen endast några personer, men underhållet av anläggningen och produkternas logistik- och 
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distributionskedja ger upphov till indirekta sysselsättningseffekter. Indirekta positiva effekter upp-

står i och med den nya formen av sektorsanknytning, som möjliggör nya projekt och innovationer 

även på annat håll i Finland. Det uppskattas dessutom att den nya affärsverksamheten har export-

potential inom den globala energiteknologin. 

 

I alternativ Alt 1 uppkommer små negativa konsekvenser jämfört med nuläget, eftersom de indi-

rekta positiva konsekvenserna av 0-alternativet (nya projekt och innovationer, exportpotentialen) 

inte blir verklighet. 

 

Konsekvenser för landskap och kulturmiljö 

Projektområdet är beläget i ett industriområde i omedelbar närhet av en avfallsförbränningsanlägg-

ning. Alternativ Alt 1 bedöms inte orsaka någon förändring för de närliggande landskapen och kul-

turmiljön. Anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan förläggs till den östra och nordöstra 

delen av projektområdet, varvid projektet inte påverkar fornlämningen Koppargruvan, som finns 

inom projektområdet.  

 

Om projektet inte genomförs (Alt 0) uppkommer ingen förändring jämfört med nuläget. 

 

Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser 

Om anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan genomförs enligt alternativ Alt 1 bedöms 

betydelsen av konsekvenserna bli liten positiv. En måttlig positiv inverkan uppkommer bl.a. av att 

förnybar energi används i produktionen, fossila bränslen ersätts med kolneutralt bränsle för den 

tunga trafiken och att mängden fossila bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen minskar. 

Produktionen av syntetiskt metan minskar belastningen på naturresurserna. I alternativ Alt 1 be-

dömdes projektets konsekvenser för naturresurserna till sin betydelse motsvara en liten positiv 

inverkan. 

 

I ett läge där projektet inte genomförs, Alt 0, uppkommer en måttlig negativ konsekvens eftersom 

inget rent tungt bränsle och ingen ren fjärrvärme produceras. 

 

Konsekvenser för trafiken 

Om anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan genomförs enligt alternativ Alt 1, bedöms det 

ha en liten negativ inverkan på trafiken. Att konsekvenserna får en negativ total betydelse beror 

bland annat på att smidigheten och säkerheten i trafiken försämras något. Jämfört med nuläget är 

förändringen dock mycket liten. 

 

I alternativ Alt 0 sker ingen förändring jämfört med nuläget. 

 

Konsekvenser för buller och vibrationer 

Genomförandet av anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan enligt alternativ Alt 1 bedöms 

få små negativa konsekvenser för bullret. Den negativa övergripande konsekvensen orsakas av de 

nya bullerkällorna, dvs. kylfläktarna i anläggningshelheten. Jämfört med nuläget är förändringen 

dock mycket liten. 

 

Om projektet inte genomförs (Alt 0) uppkommer ingen förändring jämfört med nuläget. 

 

Konsekvenser för luftkvaliteten 

 

De utsläpp i projektet som påverkar luftkvaliteten mest orsakas av den tunga trafiken. Projektet i 

sig minskar CO2-utsläppen med uppskattningsvis 40 000 t/a om det genomförs (Alt 1). Trafiken 
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orsakar förbränningsbaserade avgasutsläpp och partikelliknande gatudamm. I alternativ Alt 0 fort-

sätter avfallsförbränningsanläggningens verksamhet som förut. Konsekvenserna för luftkvaliteten 

är snarlika nuläget. Enligt bedömningen är verksamhetens konsekvenser för luftkvaliteten små. 

 

I alternativ Alt 1 orsakar transporterna av syntetiskt metan och syre en liten ökning i den tunga 

trafiken. Enlig bedömningen innebär ökningen i trafikmängden inte att gräns- och riktvärdena för 

luftkvaliteten överskrids vid de närmast belägna bostadsfastigheterna. Utsläppen från trafiken är 

en del av områdets totala utsläpp och de sprids över ett större område. Den minskade mängden 

koldioxidutsläpp påverkar luftkvaliteten positivt, men för klimatet är konsekvensen ännu större. 

 

Konsekvenser för klimatet 

Med anledningen av den fortskridande klimatförändringen och det kritiska behovet av att minska 

utsläppen av växthusgaser har känsligheten i influensområdet bedömts vara stor. I alternativ Alt 1 

uppkommer små negativa konsekvenser under byggtiden (byggnadsmaterial, transporter, behov 

av energi). På det hela taget innebär alternativ Alt 1 emellertid en stor positiv inverkan i och med 

tillvaratagandet av avfallsförbränningsanläggningens CO2-utsläpp och produktionen av rent bränsle 

för trafiken, fjärrvärme och grönt väte. 

 

I alternativ Alt 0 genomförs inte dessa åtgärder för att stävja klimatförändringen varvid en måttlig 

negativ inverkan uppkommer. 

 

Konsekvenser för hälsan 

I alternativ Alt 1 kan konsekvenser för hälsan uppkomma under byggtiden och även senare av 

trafiken. Konsekvenserna för luftkvaliteten är emellertid lokala och kortvariga och deras utbredning 

är begränsad. Konsekvenserna för hälsan bedöms få högst en liten negativ betydelse i alternativ 

Alt 1.  

 

I alternativ Alt 0 sker ingen förändring jämfört med nuläget. 

 

Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel 

Negativa konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel orsakas av bl.a. buller, trafik 

och samverkningar med den övriga verksamheten i området. Projektets miljökonsekvenser har 

emellertid på det hela taget bedömts vara små. Verksamheten kommer dessutom att förläggas intill 

befintlig verksamhet. Projektet har inte väckt någon särskild oro bland de lokala invånarna. Därmed 

bedöms konsekvenserna för människors levnadsförhållanden och trivsel under byggtiden respektive 

drifttiden att ha en liten negativ betydelse i alternativ Alt 1.  

 

I alternativ Alt 0 sker ingen förändring jämfört med nuläget. 
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1. INLEDNING 

Westenergy har för avsikt att bygga en anläggningshelhet för tillverkning av syntetiskt metan i 

anslutning till bolagets avfallsförbränningsanläggning i närheten av Stormossens återvinningscen-

tral i Korsholms kommun. Projektets centrala mål är att producera kolneutral avfallsenergi genom 

att fånga upp koldioxid ur rökgasflödet från Westenergys avfallsförbränningsanläggning och av den 

uppfångade koldioxiden producera kolneutralt bränsle som kan användas i såväl tung trafik som 

sjötrafik. Projektet tillgodoser också behovet av fjärrvärme i närområdet eftersom den värme som 

uppkommer i processen för att tillverka syntetiskt metan kan utnyttjas i närområdets fjärrvärme-

nät. Industriellt syre kan tillverkas som en biprodukt i processen. 

 

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

Den mängden kan ersätta över 20 miljoner liter fossil brännolja. Mängden producerad fjärrvärme 

på årsnivå blir cirka 100 GWh, varvid mängden ren fjärrvärme som Westenergy producerar ökar 

med 25 %. Det motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet i cirka 5 000 fastigheter. Mängden kol-

dioxid som tas tillvara från avfallsförbränningsanläggningen utgör cirka 40 000 ton per år. 

 

Tillverkningen av syntetiskt metan placeras på fastigheten 499-436-5-86, i avfallsförbränningsan-

läggningens omedelbara närhet. Utöver 61 MW avfallsförbränningsanläggningen finns det ett fält 

för behandling och lagring av avfall på fastighetens västra sida. I den gällande detaljplanen har 

området betecknats som ett kvartersområde för byggnader och anläggningar som betjänar sam-

hällsteknisk försörjning (ET-1). En uppdatering av detaljplanen inleddes våren 2022. Projektområ-

det ägs av Westenergy. 

 

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 (Figur 1-1) samt den inbördes 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 bilaga 1 till MKB-lagen: 

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; 

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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Syftet 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. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) är ett dokument förenligt med MKB-lagen. 

Den innehåller en beskrivning av projektet och dess alternativa genomföranden samt en bedömning 

av sannolika betydande miljökonsekvenser. MKB-beskrivningen grundar sig på bedömningspro-

grammet som lämnades in 25.5.2022 och på kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningspro-

grammet. Bedömningen av miljökonsekvenserna har genomförts av Ramboll Finland Oy på uppdrag 

av Westenergy.  
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2. PROJEKTANSVARIG 

Westenergy är ett nya generationens företag inom cirkulär ekonomi. Företaget förädlar avfall till el, 

fjärrvärme och återvunna material. Westenergys verksamhet har stark koppling till såväl avfalls-

hantering som energisektorn. Bolaget ägs av 6 kommunala avfallshanteringsbolag i Västra Finland 

och dess verksamhetsområde omfattar cirka 20 % av hela Finlands kommuner. (Westenergy, 2022) 

 

Energiproduktionen sker i samarbete med det lokala företaget Vasa Elektriska. I energiproduktionen 

utnyttjas avfall som inte kan användas för något annat ändamål och därvid minskas behovet av 

fossila bränslen. Den energin som den nuvarande anläggningen producerar kan lokalt minska be-

hovet 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 och projektets läge 

 

Det projekt som ska bedömas handlar om att genomföra och driftsätta en anläggningshelhet för 

tillverkning av syntetiskt metan i anslutning till Westenergys avfallsförbränningsanläggning på fas-

tigheten 499-436-5-86. Projektets centrala mål är att producera kolneutralt bränsle genom att 

fånga upp koldioxid ur rökgasflödet från Westenergys avfallsförbränningsanläggning och av den 

uppfångade koldioxiden producera syntetiskt metan som kan användas i tung trafik och sjötrafik. 

Projektansvarig är Westenergy Ab, nedan Westenergy.  

 

För tillverkningen av syntetiskt metan fångas koldioxid upp ur avfallsförbränningsanläggningens 

rökgasflöde. Den infångade koldioxiden får reagera med väte, som producerats med utsläppsfri 

förnybar energi, varvid syntetiskt metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs till 

vätskeform, varvid slutprodukten är syntetiskt metan. 

 

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

ning och den planerade anläggningshelheten placeras på östra och nordöstra sidan av avfallsför-

bränningsanläggningen. Projektområdet ligger nära gränsen till Vasa stad i Korsholms kommun 

söder om riksväg 8. Projektområdets areal är cirka 21 hektar. Projektets läge anges i Figur 3-1. 

 

 

 

Figur 3-1. Projektområdets läge. 

 

3.2 Alternativ som ska bedömas 

 

I miljökonsekvensbedömningen granskas olika alternativ för projektet, alltså för en anläggning för 

tillverkning av syntetiskt metan, samt alternativens konsekvenser på det sätt som krävs enligt MKB-
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lagen och förordningen. I granskningen ingår dessutom ett alternativ där projektet inte genomförs 

(alternativ 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 det egentliga genomförandealternativet 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 Teknisk beskrivning av projektet 

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

i anslutning till Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Den nya anläggningen ska utnyttja kol-

dioxid som fångas upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde samt väte som produce-

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

kondenseras i en separat kondenseringsanläggning 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 even-

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

ningsprocessen utgör cirka 40 000 ton per år. Anläggningen planeras vara i drift 8 000 timmar per 

år, vilket innebär verksamhet året runt. I den anläggning som fångar upp koldioxid används ut-

släppsfritt kaliumkarbonat som absorbent. Elektrolysanläggningens eleffekt är cirka 54 MW och den 

el som används i processen produceras med förnybar vindkraft. 

 

Till en början finns det inte nödvändigtvis någon som använder syret och då måste det antingen 

ledas bort med förbränningsluften till avfallsförbränningsanläggningens panna eller släppas ut i luf-

ten. 

 

Anläggningshelhetens preliminära tekniska data och planeringsvärden, vilka kommer att preciseras 

under planeringens gång Tabell 3-1): 
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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 lösnings-

medel 

< 5 t/a 

Vattenförbrukning 85 000 m3/a 

Produktion av grönt väte 7 600 t/a 

Återvunnet vatten 52 000 m3 

Anläggningens eleffekt 54 MW 

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

äggseffekt 

Producerat industriellt syre* 60 000 t/a 

Årlig drifttid 8 000 h 

*Tillverkningen av industriellt syre beror på vilken teknik som används för att producera väte 

3.3.1 Byggande 

 

Före byggandet görs byggnadsplanering och ansöks om tillbörliga lov och tillstånd. Byggandet av 

anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan infaller under en ungefär två års period (2024–

2025) och omfattar följande skeden: 

 

- Mark- och anläggningsarbeten (sprängning behövs inte, men eventuellt pålning)  

- Uppförande av byggnadernas stomkonstruktion i betong eller stål  

- Installation av processutrustning 

- Anslutning till övrig infrastruktur (vägar, avlopp, vattenledning, el osv.)  

- Färdigställande av områdets interna infrastruktur (parkering, vägar, fält, grönområden) 

 

3.3.2 Beskrivning av anläggningshelheten och processerna 

 

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

trafik och sjötrafik. Den värme som uppkommer i processen kan utnyttjas i fjärrvärmenätet. Be-

skrivningen av anläggningshelheten är indelad i fyra delar:  

 

1) koldioxid fångas in 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) övergår i vätskeform (LSNG).  

 

Ett preliminärt processchema visas i Figur 3-2. 

 



 

17 

 

 

 

Figur 3-2. Preliminärt processchema för anläggningshelheten. 

 

3.3.2.1 Anläggning för infångning av koldioxid 

 

Koldioxid fångas in ur avfallsförbränningsanläggningens rökgaser och vidareförädlas så att det läm-

par 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 avfallsförbrännings-

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

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

ringskolonn och absorberas i kaliumkarbonat (K2CO3), som används som lösningsmedel, och bildar 

kaliumbikarbonat (KHCO3). Flödet av lösningsmedel i vätskeform cirkulerar mellan absorberings- och 
desorberingskolonnerna så att man vid tillsats av ånga får koldioxid att igen frigöras i desorbern. Där-
efter 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. 
 

3.3.2.2 Väteproduktionsanläggningen 

 

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

elektrolytmembranteknologi (PEM). Vilken teknik som ska tillämpas bestäms under förplaneringen. 

Väteproduktionsanläggningen utnyttjar förnybar vindel och producerar cirka 10 500 Nm3/h grönt 

väte.   

 

Väteanläggningens transformator omvandlar nätel till likström för elektrolysprocessens behov. I den 

egentliga elektrolysenheten produceras väte (H2) och syre (O2) av processånga (SOEC) eller de-

mineraliserat vatten (PEM) med hjälp av el. Den värme som frigörs i processen kan ledas till meta-

niseringsanläggningen, där den kan användas.  

 

Med syre- och väteseparatorer avskiljs gaserna från sin blandning. I processen bildas cirka 7 400 

kg/h syre. 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. 

 

3.3.2.3 Metaniseringsanläggningen 

 

Metaniseringsanläggningen omfattar den egentliga reaktorn och efterbehandlingen av metanet. 

Med hjälp av en Sabatierreaktion producerar den cirka 2 700 Nm3/h syntetiskt metan (SNG). I 

Sabatierreaktionen 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 + 4 H2 ⇄ CH4 + 2 H2O,  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 den värme 

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

 

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

metan (LSNG) för export och försäljning. Anläggningens produktion av LSNG blir cirka 2 600 Nm3/h. 

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

förs endast kondensering, eftersom den inkommande gasen är rent metan. Till kondenseringsan-

läggningens huvudkomponenter hör en flerskiktsvärmeväxlare, en s.k. cold-box, och en köldme-

diumcirkulation som producerar den köldmediumlast som behövs för kondenseringen av metan. 

Den använda kondenseringsmodulen är baserad på en teknik med flera köldmedier för att säker-

ställa låg effektförbrukning.  

 

3.3.3 Material 

 

Processen för att tillverka metan använder 400 m³ processvatten, 10 m³ kylvatten och bara obe-

tydliga mängder råvaror (Tabell 3-2). Det går uppskattningsvis åt mindre än 10 ton kaliumkarbonat 

om året, och behovet av katalysatorer och av kemikalier i anslutning till tillverkningen demivatten 

är mycket litet. Vid tillverkningsprocessen används dessutom obetydliga mängder hjälpkemikalier. 

 

Tabell 3-2. Råvaror i processen. 

Råvaror Uppskattad mängd 

 

 

Energi 

El  430 GWh/a 

 54 MW 

Vatten 

Processvatten 16 m3/h 

Kylvatten < 10 m3/d 

 

 

Kemikalier 

Kaliumkarbonat < 10 t/a 

Katalysator liten åtgång på årsnivå 

Kemikalier för tillverkning av 

demivatten 

liten åtgång på årsnivå 

 

Vid den mer detaljerade planeringen av projektet utreds närmare hur man i produktionen ska skapa 

förutsättningar för tillgång till elenergi som uppfyller kriterierna. De lösningar som för närvarande 

är under behandling är antingen ett tillräckligt stort vätelager eller en tillräckligt stor ellagring med 

batterier. I praktiken kan lösningen också vara en kombination av nämnda. Vid den mer detaljerade 

planeringen utreds först behovet av energilagring och därefter väljs den tekniska lösningen. I det 

här skedet görs en områdesreservering för båda alternativen.  

3.3.4 Funktionerna och deras placering 

 

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

3-3. På anläggningsområdet uppförs tre nya produktionsanläggningar för koldioxid, grönt väte och 

metanisering. Vidare byggs en bränsleterminal samt lagerlokaler för väte/batterier, syre och fly-

tande metan.  

 

Produktions- och lagringslokalernas läge visas i Figur 3-3.  
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Tabell 3-3. Preliminära produktions- och lagringslokaler i anläggningshelheten. 

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 

Lagring av väte/batterier och syre cirka 600 m2 

Lagring av flytande metan cirka 400 m2 

Bränsleterminal 225 m2 

Vätecistern 64 x 3,1 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 

 

 

 

 

 

Figur 3-3. Preliminär layout för anläggningsområdet. 
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3.3.5 Produkter 

 

Anläggningen som helhet producerar flytande syntetiskt metan och som biprodukt kan industriellt 

syre tillverkas. Av spillvärme från huvudstegen i processen kan man dessutom producera fjärrvärme 

(Tabell 3-4). För slutprodukterna byggs behövlig infrastruktur för mellanlagring och leverans. Ge-

nom effektiv integrering av de olika stegen uppnår hela anläggningen en låg specifik energiförbruk-

ning. Under förplaneringens gång utarbetas mer detaljerade planer för integreringen, för de ännu 

inte avgjorda valen av teknik och för 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 5 100 fastigheter. Mängden industriellt syre som eventuellt uppkommer som 

biprodukt uppgår till cirka 60 000 ton per år. En mellanprodukt i processen är grönt väte, cirka 

7 100 ton per år. 

 

Tabell 3-4. Slutprodukter från processen. 

Produkt Uppskattad mängd/a 

LSNG 15 000 t, 230 GWh 

Fjärrvärme 100 GWh 

Syre, industriellt  

(kan tillverkas som biprodukt) 

60 000 t 

 

3.3.6 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. 

Största delen av det kondensvatten som bildas i avfallsförbränningsanläggningens rökgaskonden-

sering leds för närvarande till Påttska avloppsreningsverket, som ägs av Vasa Vatten. En del av 

kondensvattnet från avfallsförbränningsanläggningen används för produktion av tilläggsvatten för 

fjärrvärme. I projektet eftersträvas en minskning av den mängd kondensvatten från avfallsförbrän-

ningsanläggningen som för närvarande avleds till avloppsnätet. 

 

Sanitetsvattnet från projektområdet leds till det kommunala avloppsnätet. Regnvatten från trafike-

ringsområdena och taken avleds via en sand- och oljeavskiljare till Stormossutfallet, som ligger 

nordost om projektområdet. Avledningen av vattnet på projektområdet visas i Figur 3-4. 
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Figur 3-4. Avledning av vatten på projektområdet. 

 

Avloppsvattnet från verksamheten förbehandlas efter behov innan det avleds via det kommunala 

avloppsnätet till avloppsreningsverket. Det avloppsvatten som avleds till avloppsnätet behandlas 

till en kvalitativ nivå som uppfyller kvalitetskriterierna enligt avtalet om avloppsvatten som ingåtts 

med kommunen. 

 

Det vatten som ska avledas till avloppet från processen från att rena avloppsvattnet avleds via en 

pH-reglerande cistern. Påfyllningsventilen till denna cistern kan stängas om det skulle inträffa en 

olycka. Då når inget avloppsvatten ens ut till avloppet. 

 

3.3.7 Avledning av dagvatten på projektområdet 

 

I nuläget avleds rent dagvatten från området för lätt trafik och från byggnadernas tak via en sand-

avskiljare och en oljeavskiljare av klass I från pumpstationen via utjämningsbassängen (cirka 70 

m3) på områdets nordöstra sida till Stormossutfallet (Figur 3-5). Regn- och smältvatten som bildas 

på parkerings- och trafikeringsområdena för tung trafik, på områdena där kemikalier och bränsle 

tankas i anläggningsområdet samt i säkerhetsbassängerna avleds via en sandavskiljare, en oljeav-

skiljare av klass I och en kontrollbrunn till samma dike som rent dagvatten, från området bredvid 

utjämningsbassängen. Från Stormossutfallet rinner vattnet via Naturaområdet till Storträsket.  

 

Ytvattnet från fältet för lagring och behandling av avfall från avfallsförbränningsanläggningen sam-

las för närvarande upp i en egen utjämningsbassäng och leds till avloppsreningsverket för lakvatten 

vid Stormossens avfallscentral. Vatten från täckdiken i fältet för lagring och behandling av avfall 

samt takvatten från lagerbyggnaden på fältet avleds direkt till diket i söder. 

 

Oljeavskiljarna har försetts med överfyllnadslarm som är kopplat till fastighetsautomationssystemet 

i kontrollrummet. Kontrollrummet övervakar 24/7. Mängden regn- och smältvatten från den be-

lagda och bebyggda delen av anläggningsområdet (cirka 3 ha) före byggandet av anläggningen för 

tillverkning av syntetiskt metan uppskattas till cirka 25 000 m3 i medeltal (Figur 3-6). Mängden 

regn- och smältvatten mäts upp vid pumpstationer som är försedda med flödesmätare. 
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Byggandet av anläggningshelheten förändrar inte avledningen av vatten på projektområdet och 

regn- och smältvatten på anläggningsområdet samlas in och avleds efter byggandet i enlighet med 

Figur 3-5. 
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Figur 3-5. Avledning av dagvatten på projektområdet. 

 

 

Figur 3-6. Nuläget beträffande uppsamling av regn- och smältvatten på projektområdet (grönt 1,9 ha; tung trafik, 

rött 0,6 ha; takvatten, och blått 0,35 ha; lätt trafik). 
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Dagvatten som uppkommer på tomten fördröjs på tomten för att jämna ut flödestoppar vid kraftigt 

regn. Därmed kommer den recipient som tar emot utloppsflödet att bevaras oförändrad även efter 

att anläggningen har byggts. Fördröjningen förhindrar också att fasta partiklar i dagvattnet och 

eventuella skadliga ämnen vid olyckor eller exceptionella situationer får konsekvenser för recipien-

ten. 

 

Vid dimensioneringen av fördröjningskonstruktionen skapas beredskap för 30 minuters skyfall med 

intensiteten 100 l/s/ha som återkommer en gång på 5 år. I intensiteten har en ökning på 20 % 

med anledning av klimatförändringen tagits i beaktande. Fördröjningskonstruktionen förses med 

sand- och oljeavskiljare och ett utloppsrör med avstängningsventil, varvid den kan stängas i ex-

ceptionella situationer. Tillfällig lagring av släckvatten beaktas i dimensioneringen av regnvatten-

avloppen. 

3.3.8 Återvinning och avfallshantering 

 

Av anläggningens råvaror uppkommer bara obetydliga mängder avfall eftersom så lite råvaror an-

vänds i processen. Det avfall som härrör från råvarorna består i huvudsak av förpackningsmaterial 

i anslutning till kaliumkarbonat och kemikalier för demineraliseringsanläggningen, och det kan be-

handlas i avfallsförbränningsanläggningen i området.  

3.3.9 Logistik 

 

Transporterna av råvaror till den nya anläggningen ökar trafiken bara något, eftersom den nya 

anläggningen förbrukar mindre än 10 ton råvarukemikalier per år. Den trafik som gäller personalen 

kommer inte heller att förändras i och med projektet. 

 

Anläggningen producerar 15 000 ton LSNG per år, vilket motsvarar en eller två 40 tons tankbilar 

per dag. Därtill producerar anläggningen 60 000 ton syre per år som delvis kan utnyttjas av av-

fallsförbränningsanläggningen. Syreproduktionens omfattning påverkar starkt långtradartrafiken: 

den förutsätter högst 4 stycken 40 tons tankbilar per dag. Om inget syre levereras till kunder ut-

anför området i det första skedet, uteblir denna trafikpåverkan.  

3.4 Utsläpp från verksamheten samt trafik 

3.4.1 Mark och grundvatten 

I normala förhållanden orsakar verksamheten inga utsläpp i marken eller i grundvattnet. Asfaltering 

minskar grundvattenbildningen i projektområdet.  

3.4.2 Ytvatten 

Verksamheten i anläggningen medför inga utsläpp av behandlat avloppsvatten i ytvattnet. Rent 

takvatten och dagvatten i området för lätt trafik avleds via sand- och oljeavskiljare till en fördröj-

ningsbassäng innan de avleds till utloppsdiket (Figur 3-5). Dagvatten i området för tung trafik av-

leds via sand- och oljeavskiljare samt en kontrollbrunn till samma utloppsdike, från området intill 

utjämningsbassängen. 

 

I projektområdet görs en kartläggning av förekomsten av eventuella sura sulfatjordar innan jord-

bearbetnings- och byggnadsarbetena inleds. Potentiella sura sulfatjordar beaktas i behandlingen av 

lakvatten under byggtiden och i behovet av att neutralisera grävmassorna innan lakvattnet avleds 

till utloppsdiket. 
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Före byggandet av anläggningshelheten för tillverkning av syntetiskt metan uppkommer det årligen 

cirka 25 000m3 regn- och smältvatten på det cirka 3 ha stora belagda och bebyggda anläggnings-

området. Fördröjningsbassängen och avloppssystemet presenteras mer detaljerat under planering-

ens gång. Den faktiska mängden dagvatten påverkas bland annat av de årliga variationerna i ne-

derbörden och den slutliga layouten för anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan. När an-

läggningshelheten är klar uppskattas den årliga dagvattenmängden stiga med cirka 20‒25 % och 

uppgå till cirka 30 000 m3. 

 

Kvaliteten på dagvattnet beräknas motsvara kvaliteten på dagvatten i industri- och lagerområden 

(Melanen 1981) eller i trafikerade områden (Inha m.fl. 2013).  

3.4.3 Luftkvalitet 

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

som leds ut i luften från avfallsförbränningsanläggningen. Utsläppen i luften härrör från trafiken, 

men trafikvolymerna kommer inte att öka nämnvärt i och med verksamheten. 

 

Verksamheten minskar avfallsförbränningsanläggningens CO2-utsläpp betydligt. Det väte som be-

hövs för produktionen tillverkas med hjälp av vindel (i enlighet med RFNBO-bestämmelserna).  

3.4.4 Buller och vibrationer 

Bullerkällorna utgörs av trafiken till området samt anläggningarnas kylfläktar. Under driften utgör 

kylfläktarna i anläggningen de största bullerkällorna (85 dB/fläkt). Anläggningen har inga kompo-

nenter som ger upphov till vibrationer.  

3.4.5 Trafik 

Den tunga trafiken på riksväg 8 (Karlebyvägen) via den planskilda anslutningen och rondellen till 

Fågelbergsvägen kommer att öka med anledningen av transporterna av flytande syntetiskt metan. 

För närvarande är mängden tung trafik i projektområdet cirka 50 tunga fordon per dygn. Driften av 

anläggningen bedöms öka mängden tung trafik med cirka 1–2 fordon i dygnet, om enbart syntetiskt 

metan tillverkas. Produktion av syre påverkar mängden tung trafik med högst 4 st. 40 tons tankbilar 

per dygn. Om inget syre levereras till kunder utanför området i det första skedet, uteblir denna 

trafikpåverkan. 

 

Riksväg 8 är i båda riktningarna en huvudled för transport av farliga ämnen. Transporten av syn-

tetiskt metan från anläggningsområdet sköts av en utomstående aktör med ansvar för tillbörlig 

transport av farliga ämnen.   

3.4.6 Nedläggning av verksamheten 

Då verksamheten läggs ned upphör anläggningens indirekta vattenutsläpp och anläggningen rivs. 

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

3.5 Tidsplan för projektplanering och -genomförande 

 

Planen är att börja bygga anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan våren 2024. Byggnads-

arbetena pågår uppskattningsvis i 1,5–2 år och således skulle verksamheten vid anläggningen för 

tillverkning av syntetiskt metan inledas hösten 2025.  
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3.6 Anknytning till andra projekt och planer 

 

Produktionen av syntetiskt metan är starkt förknippad med verksamheten vid Westenergys redan 

befintliga avfallsförbränningsanläggning. I produktionen av syntetiskt metan fångas en del av kol-

dioxiden från avfallsförbränningen upp och förädlas till syntetiskt metan. Den värme som uppkom-

mer i produktionsprocessen utnyttjas som fjärrvärme i Vasaregionen. 

 

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. 

 

Genomförandet av projektet förutsätter en ändring av detaljplanen. I den gällande detaljplanen har 

projektområdet anvisats som ett kvartersområde för byggnader och anläggningar som betjänar 

samhällsteknisk försörjning (ET-1). En ändring av detaljplanen pågår för projektområdets del. Pro-

grammet för deltagande och bedömning i anslutning till ändringen av en del av Stormossens de-

taljplan är daterat 1.6.2022. 

 

Statsrådet fattade våren 2021 ett principbeslut om att främja cirkulär ekonomi. Principbeslutet 

grundar sig på visionen om att cirkulär ekonomi ska vara en ny grund för den finländska ekonomin 

före 2035. Enligt principbesluten minskar förbrukningen av icke-förnybara naturresurser. En hållbar 

användning av förnybara naturresurser kan öka så, att den totala inhemska förbrukningen av pri-

mära råvaror 2035 inte överstiger 2015 års nivå. Målet för programmet är ett kolneutralt samhälle 

som bygger på cirkulär ekonomi senast 2035. 



 

28 

 

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 3 § i MKB-lagen 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; 

 

4.2 Parter i bedömningsförfarandet 

 

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 medborgare, sammanslutningar och stif-

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

området, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden kan påverkas, om projektet ge-

nomförs, samt de sammanslutningar och stiftelser vilkas bransch kan beröras av projektets konse-

kvenser.  

 

4.3 Deltagande och växelverkan 

 

Enligt lagen kan medborgare, sammanslutningar och stiftelser 

• lägga fram sitt ställningstagande om behovet av att utreda projektets konsekvenser, när 

det meddelas att projektets bedömningsprogram har gjorts anhängigt 

• lägga fram sitt ställningstagande om konsekvensbeskrivningens innehåll, såsom huruvida 

gjorda utredningar är tillräckliga, i samband med tillkännagivandet av konsekvensbeskriv-

ningen. 

 

Att beakta dessa ställningstaganden är ett mål för bedömningsförfarandet. På det sättet kan mot-

stridiga mål tas i beaktande i planeringen. 
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4.3.1 Förhandsöverläggning 

 

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

NTM-centralen i Södra Österbotten. I förhandsöverläggningen deltog representanter för den pro-

jektansvariga (Westenergy), konsulten (Ramboll Finland) och kontaktmyndigheten (NTM-centralen 

i Södra Österbotten) samt följande parter: 

• Korsholms kommun 

• Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) 

• Säkerhets- och kemikalieverket Tukes 

• Österbottens förbund 

• Mellersta Österbottens förbund 

 

4.3.2 Informationsmöten för allmänheten 

 

Under miljökonsekvensbedömningen ordnas informationsmöten för allmänheten där man redogör 

för projektet och bedömningen för intressenterna. På informationsmötena kan intressenterna fram-

föra sina egna synpunkter bl.a. på de konsekvenser och verksamheter som ska bedömas samt 

deras lokalisering. 

 

Ett möte för allmänheten ordnades efter kungörelsen av MKB-programmet 14.6.2022 och ett till 

kommer att ordnas efter kungörelsen av konsekvensbeskrivningen. Informationsmötet för allmän-

heten tillkännages i samband med kungörelsen om projektet och/eller med en separat annons i 

lokaltidningen, på städernas anslagstavlor och på webbplatserna.  

 

4.3.3 Information och respons 

 

Vid informering om projektet och MKB-förfarandet används miljöförvaltningens webbplats 

(www.miljo.fi > Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbe-

dömning > 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 inkommit på olika sätt (t.ex. på informationsmötena för allmänheten, respons via 

webben) har analyserats som en del av bedömningen av sociala konsekvenser. I den mån det är 

möjligt har respons beaktats och kommer att beaktas vidare i planeringen och beslutsfattandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljo.fi/


 

30 

 

4.4 Utarbetare av MKB-beskrivningen 

 

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

De som deltagit i utarbetandet 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 miljö-

konsultering. Han har lett flera MKB- och miljötillståndsförfaranden 

för industrin. 

Emil Sandås 

MKB-koordinator 

DI Emil Sandås har sju års erfarenhet inom processteknik. Hans 

främsta kompetensområden är process- och kemikaliesäkerhet. 

Han har tidigare arbetat som kemiprocessingenjör och sakkunnig 

inom process- och energiindustrin. 

Nea Ferin 

Sakkunnig 

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

misk industri och deras inverkan på miljön. Hennes arbetsbild om-

fattar speciellt att vara MKB-projektkoordinator samt olika konse-

kvensbedömningar. 

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 rapporteringsupp-

gifter för energiindustrin, särskilt när det gäller uppföljning av 

berggrundvatten och bergbyggnad. 

Eero Parkkola 

Sakkunnig 

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

tering, speciellt i fråga om avfallshantering, avfallsförbränning och 

konsekvensbedömning. Han har deltagit i alla MKB- samt till-

ståndsskeden för Westenergy Ab och är bakgrundsexpert i det här 

projektet. 

Amanda Ilkko 

Sakkunnig 

DI, Amanda Ilkko är sakkunnig inom processäkerhet vid Ramboll. 

Hon har sex års erfarenhet av processäkerhet. Tidigare har hon 

arbetat som processäkerhetskoordinator inom processindustrin. 

Sanna Sopanen 

Sakkunnig 

FD (hydrobiologi) Sanna Sopanen har över 20 års erfarenhet av 

akvatisk ekologi och undersökningar i anslutning till vattenkvalitet. 

Hennes sakkunskap omfattar bl.a. konsekvensbedömningar som 

berör vattenekosystem samt näringsvävens funktion i MKB-förfa-

randen, tillståndsprocesser, Naturabedömningar och liknande ut-

redningar av sötvatten- och havsvattenmiljöer. 

Kati Kivisaari 

Sakkunnig 

Kati Kivisaari är miljösakkunnig i planerings- och utredningsupp-

drag i anslutning till miljökonsekvenser, särskilt i vindkraftspro-

jekt. Miljökonsekvensbedömning, ekologi, evolutionsbiologi, främ-

mande arter och strålningsbiologi hör till hennes specialområden.  

Till utbildningen är hon magister i miljövetenskap och teknologi 

samt doktor i ekologi och evolutionsbiologi. Hon har åtta års erfa-

renhet av projektarbete vid Jyväskylä universitet och fem års er-

farenhet av fältarbete i Finland och utomlands (Ukraina, Japan). 

Under sin karriär som universitetsforskare har Kivisaari forskat i 

konsekvenserna av joniserande strålning för arter i Tjernobyl och 

Fukushima. 

Niko Mäkinen 

Sakkunnig 

 

FM, Niko Mäkinen har några års erfarenhet av planering av områ-

des- och markanvändning på detalj- och generalplanenivå samt av 

bedömning och expertuppgifter i anslutning till konsekvenser av 
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markanvändningsplanering. Hans kompetensområde omfattar 

även avgöranden av planeringsbehov samt undantagslov särskilt i 

strandområden. 

Timo Korkee 

Sakkunnig 

 

Ingenjör (YH) Timo Korkee har 20 års erfarenhet av att utarbeta 

olika slags bullerutredningar. Utöver bullerutredningar i anslutning 

till markanvändnings- och farledsprojekt omfattar hans special-

kompetens bullermodeller för industrianläggningar och planering 

av bullerbekämpning. Korkee har haft rollen som bullersakkunnig 

i ett flertal MKB-förfaranden under åren. 

Mikko Happo 

Sakkunnig 

FD, docent Mikko Happo har 15 års erfarenhet av forskning i häl-

soolägenheter av luftföroreningar och över 5 års erfarenhet av mil-

jökonsultering. Miljöhälsa och luftföroreningar samt toxikologi hör 

till hans specialområden. 

Elina Leppäkoski 

Sakkunnig 

 

FöM (miljöpolitik) Elina Leppäkoski är projektkoordinator och sak-

kunnig i förfaranden för miljökonsekvensbedömning och miljötill-

ståndsprojekt. Hon har medverkat i flera MKB-projekt där hon sär-

skilt fokuserat på bedömning av sociala konsekvenser. Som en del 

av bedömningen av sociala konsekvenser har Leppäkoski deltagit 

på möten för intressentgrupper och utarbetat invånarenkäter. 

Kirsi Tyrmi 

Sakkunnig 

Tyrmi (teknisk assistent) har arbetat med illustrationer i ett flertal 

MKB- och tillståndsprojekt. Hon har över 20 års erfarenhet av upp-

gifter som teknisk assistent.  

 

Från den projektansvarigas sida har följande personer deltagit i utarbetandet av MKB-beskriv-

ningen: 

 

Westenergy Ab  

Juha Ripatti 

Sakkunnig 

TkK Juha Ripatti har arbetat i uppgifter inom energi- och miljö-

branschen vid Westenergy sedan 2015. Sedan 2019 har han svarat 

för Westenergys strategiska projekt och intressebevakning. Han 

har flera års erfarenhet av projekt inom infångning, utnyttjande 

och lagring av koldioxid, tekniken för detta samt regleringssyn-

vinklar. 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 ansvarat för miljötillstånd, kemikalier och ledningssystem. 

Olli Alhoniemi 

Sakkunnig 

DI Olli Alhoniemi har varit Westenergy Ab:s verkställande direktör 

sedan 2012. 

 

4.5 Tidsplan för MKB-förfarandet 

 

MKB-förfarandet inleddes officiellt när den projektansvariga 25-05-2022 lämnade in bedömnings-

programmet till kontaktmyndigheten. MKB-förfarandets första skede, alltså programskedet, upp-

hörde i och med att kontaktmyndigheten 1.9.2022 gav sitt utlåtande om MKB-programmet. Be-

dömningen av miljökonsekvenserna har gjorts med utgångspunkt i bedömningsprogrammet och 

med beaktande av kontaktmyndighetens utlåtande, invånarnas åsikter och andra myndigheters 

utlåtanden. Resultaten av bedömningen har samlats till denna beskrivning, som lämnats in till kon-

taktmyndigheten i januari 2023. Kontaktmyndigheten ger en motiverade slutsats om beskrivningen. 
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Tidtabellen för detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning visas beträffande programskedet 

respektive beskrivningsskedet i följande figur.  
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Figur 4-1. Preliminär tidsplan för MKB-förfarandet 
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4.6 Beaktandet av kontaktmyndighetens utlåtande 

NTM-centralen i Södra Österbotten gav ett utlåtande om MKB-programmet 1.9.2022. De utvidg-

ningar och preciseringar som nämnts i utlåtandet bör beaktas ytterligare vid utarbetandet av be-

skrivningen. Huvudpunkterna i utlåtandet och hur de beaktats i bedömningsarbetet och i MKB-

beskrivningen visas i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Kontaktmyndighetens utlåtande 

Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbe-

dömning 

Beaktandet av utlåtandet i bedömningen 

Projektbeskrivning 

Kontaktmyndigheten konstaterar att det av miljökonse-

kvensbeskrivningen ska framgå bl.a. uppgifter om projektets 

vattenbalans, metoder för hantering av process- och av-

loppsvatten, mängd och kvalitet på avlopps- och dagvatten 

som leds ut i avloppet och vattendraget samt tillräckligheten 

på avloppsnätets kapacitet. Enligt de utlåtanden som getts 

ska det göras en bedömning över tillgången på vatten som 

används i processen. 

Enligt nuvarande planeringssituation presenteras vattenba-

lansen i 3.3.6. 

Vattenbehandlingen samt mängden avloppsvatten och dag-

vatten som avleds till avlopp och ytvatten presenteras i 3.3.6 

och 3.3.7. 

Projektet minskar mängden kondensvatten som leds från av-

fallsförbränningsförläggningen till spillvattenavloppet med 

cirka 20 000 m3. Avloppssystemet beräknas ha tillräcklig ka-

pacitet om projektet genomförs. 
 

I projektbeskrivningen ska också uppgifterna preciseras om 

bl.a. energin som skaffas och används i verksamheten och 

energikonsumtionen, samt eventuell återvinning av material. 

Syftet är att utnyttja förnybar och utsläppsfri energi. RFNBO-

regleringen ska tas i beaktande.  

Energiförbrukningen har behandlats i 3.3. 

I anläggningens verksamhet sker ingen egentlig återvinning 

av material. Kondensvatten från avfallsförbränningsanlägg-

ningen och koldioxid från rökgasflödet i avfallsförbrännings-

anläggningen utnyttjas i den nya anläggningens verksamhet. 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska också framföras planer 

och program som gäller användningen av naturresurser och 

miljöskydd till den del som de är väsentliga för projektet. 

Detta har behandlats i 3.6. 

 

 

Alternativ i granskningen 

NTM-centralens miljöskyddsenhet anser att det i bedöm-

ningen även kunde ingå ett alternativ där man granskar en 

situation där till exempel ¾ av koldioxiden i anläggningens 

utsläpp fångas. Granskningen av alternativ 0 och 1 uppfyller 

dock kraven i MKB-lagen. 

En granskning av alternativen görs senare när behoven av 

och förutsättningarna för ett mer omfattande tillvaratagande 

av koldioxid har klarnat. 

MKB-förfarandet och deltagande 

Kontaktmyndigheten rekommenderar att en uppföljnings-

grupp tillsätts eller att på något motsvarande sätt se till att 

växelverkan t.ex. med myndigheter och olika intressegrup-

per ökar. 

Förhandsöverläggningar om projektet har förts med myndig-

heterna. Projektet knyter an till en befintlig och långvarig 

verksamhet och därför har man inte sett något behov av en 

separat uppföljningsgrupp. 

Kontaktmyndigheten påpekar att erfarenheten i år bör fram-

föras för alla personers del. Det rekommenderas att kompe-

tensen för de som utarbetar miljökonsekvensbeskrivningen 

också presenteras med beaktande av de olika delområdena i 

bedömningen. 

Presentationen av sakkunniga har kompletterats. 

Miljökonsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder 

På basis av responsen som kommit under samrådet anser 

kontaktmyndigheten att projektets risker för olyckor, konse-

kvenser för trafiken samt hanteringen av dagvatten och 

släckvatten ska granskas särskilt under MKB-förfarandet. 

Hur dagvatten behandlas och avleds till recipienten beskrivs 

i 3.3.7. Dagvattnets verkningar och dagvattenbelastningen 

har bedömts i 3.4.2 och 8.5. 

Konsekvenser och risker i anslutning till trafiken beskrivs i 

kapitlen 15 och 21. 
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Olycksfallsriskerna och behandlingen av släckvatten har be-

handlats i kapitel 21.  

Områdets nuläge och utveckling 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska beskrivningen av nulä-

get kompletteras med de uppgifter som fås i samband med 

bedömningen. Utvecklingen av nuläget ska också framföras 

i den situationen att projektet inte genomförs. 

Om projektet inte genomförs kommer nuläget i området att 

utvecklas i enlighet med den planerade markanvändningen. 

Både i den nuvarande och i den planerade markanvänd-

ningen ligger fokus på industri, energi och avfallshantering. 

Utvecklingen av nuläget i området sammanfaller i hög ut-

sträckning med alternativ Alt 1.  

Konsekvenser för mark- och berggrund 

Kontaktmyndigheten anser att det i miljökonsekvensbeskriv-

ningen ska framföras hur eventuella sura sulfatjordar beak-

tas i byggandet och i grundtorrläggningen av projektområ-

det. I bedömningen ska det utredas hur uppgifterna om fö-

rekomsten av potentiella sura sulfatjordar och produktions-

potentialen av syra ska preciseras liksom även hur eventu-

ella sura sulfatjordar beaktas vid byggandet och grundtorr-

läggningen av projektområdet. 

Detta har behandlats i 6.5. 

Konsekvenser för grundvattnet 

Kontaktmyndigheten anser att det i miljökonsekvensbeskriv-

ningen ska motiveras varför grundvattenkonsekvenserna 

inte utreds noggrannare. 

Konsekvenserna för grundvattnet har behandlats i kapitel 7. 

Konsekvenser för ytvattnen 

NTM-centralens enhet för vattentjänster påminner i sitt utlå-

tande om att det är viktigt att fördröja dagvattnet där det 

uppstår och att leda bort det via ett tillräckligt fördröjande 

och filtrerande system. 

Behandling och fördröjning av dagvatten beskrivs i 3.3.7.  

Den behövliga behandlingen av dagvattnet (filtrering, sedi-

mentering eller annan motsvarande konstruktion) preciseras 

allteftersom planeringen fortskrider. 

Korsholms kommun påpekar i sitt utlåtande att det bör finnas 

tillräckliga fördröjningsbassänger för dagvattnen även med 

tanke på kraftiga skyfall. Kommunen framhåller också att i 

planbestämmelserna i Österbottens landskapsplan 2040 

konstateras det att i noggrannare planering ska det utarbe-

tas planer för hantering av dagvatten och fästas uppmärk-

samhet vid behovet att ordna släckvattenhantering. 

Allteftersom den mer detaljerade planeringen fortskrider 

kommer systemen för uppsamling av dagvatten och släck-

vatten att planeras och dimensioneras för att motsvara an-

läggningskonstruktionerna i allt extremare förhållanden. 

Kontaktmyndigheten anser det vara särskilt viktigt att kon-

sekvenserna av klimatförändringen beaktas i planeringen av 

dagvattensystem för att minimera konsekvenser som kan or-

sakas. Uppgifterna om dagvattenhantering, utloppsplatsen 

och -punkten ska preciseras. 

Behandlingen och avledningen av dagvattnet till recipienten 

har preciserats. Utloppspunkten för dagvattnet behandlas i 

3.3.7.  

Klimatförändringens konsekvenser tas i beaktande i dimens-

ioneringen av dagvattenkonstruktionerna allteftersom an-

läggningsplaneringen fortskrider. 

Kontaktmyndigheten anser att det i bedömningen ska utre-

das hurudana vattendragskonsekvenser orsakas av sur av-

rinning som eventuellt uppstår under byggandet och vid 

grundtorrläggningen har samt vilka åtgärder som vidtas för 

att förmildra konsekvenserna och hur effektiva åtgärderna 

är. I bedömningen ska granskas hur stor del av dagvattnet 

som är rent och hur stor del förorenat. Det bör beaktas att 

rent vatten ska hållas separat. Då dagvatten avleds, ska 

eventuella dikningsföretag i området beaktas. I miljökonse-

kvensbeskrivningen ska områdets fördelning i avrinningsom-

råden framföras på kartor med namn- och nummeruppgifter. 

Förekomsten av potentiella sura sulfatjordar och hur konse-

kvenserna kan lindras har behandlats i avsnitten 6.5, 7.2 och 

8.2.  

Innan byggnadsarbetet inleds kommer undersökningar av 

sura sulfatjordar att utföras i enlighet med det som framförts 

i 6.5. 

Kvaliteten på dagvattnet som samlas in i anläggningsområ-

det förändras inte i och med projektet, då dagvattnet leds ut 

i utloppsdiket på samma sätt som i dag.  

Indelningen i avrinningsområden har behandlats i 8.4. 

Hanteringen av släckvatten och släckvattnets konsekvenser 

för ytvattnen ska beaktas vid konsekvensbedömningen. 

Detta behandlas i kapitel 21. Med hjälp av bassänger i gårds-

området och avstängningsventiler i brunnarna förhindras att 

släckvatten rinner ut i ytvattnen. 
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Konsekvenser för växtlighet, organismer och naturens mångfald samt skyddsområden 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska uppgifterna om nuläget 

framföras utförligt på basis av befintliga uppgifter både på 

kartor och verbalt. 

Uppgifter om nuläget läggs fram i 9.4 och 10.4. 

Det ska utredas om det i närheten av industriområdet finns 

eventuella värdefulla livsmiljöer enligt skogslagen och kon-

sekvenserna för dem bedömas. 

Uppgifter om nuläget läggs fram i 9.4 och 10.4.  

Konsekvenserna av förändringar i ljusförhållandena för org-

anismerna ska utredas. 

Konsekvenserna av belysningen har behandlats i 9.5. Belys-

ningen i anläggningsområdet kommer inte att förändras 

nämnvärt om projektet genomförs. 

Kontaktmyndigheten påpekar att om man vill att en eventu-

ell Naturabedömning enligt naturvårdslagen 65 § ska göras 

samtidigt som miljökonsekvensbeskrivningen, ska pröv-

ningen för Naturabedömningen göras före beskrivningsske-

det. 

Behovet av en Naturabedömning har prövats i MKB-beskriv-

ningsskedet (Bilaga 2).  

Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning 

Planbestämmelserna i planerna över projektområdet och 

närområdet samt de allmänna planeringsbestämmelserna 

bl.a. i generalplanen ska läggas fram i sin helhet i konse-

kvensbeskrivningen. 

Detta har behandlats i 11.4. 

I beskrivningen ska ingå en bedömning av projektets konse-

kvenser för planerna i influensområdet och områdesreserve-

ringarna i planerna, även av de konsekvenser som reserve-

ringarna har för projektet. 

För projektområdet håller man på att utarbeta en separat 

detaljplan som även stöder verksamheten vid den intillig-

gande avfallsförbränningsanläggningen.  

Det finns inga sammantagna konsekvenser med planerna i 

närområdet. En gemensam funktion med Fågelbergets indu-

striområde utgörs endast av trafiken på Fågelbergsvägen, 

som har planerats för industriella ändamål. 

Konsekvenser för näringar och service 

Som grund för bedömningen av nuläget ska hela pendlings-

området beaktas. 

Ett mer omfattande pendlingsområde har beaktats i bedöm-

ningen. 

Konsekvenser för landskap och kulturmiljö 

Konsekvenserna för fornlämningar ska bedömas, eftersom 

det finns en fornlämning i projektområdet. 

Detta har behandlats i 13.5. 

I övrigt ska det i miljökonsekvensbeskrivningen motiveras, 

varför konsekvenserna för bl.a. landskapet och kulturmiljön 

inte bedöms noggrannare. 

Konsekvenserna för landskap och kulturmiljö har behandlats 

i kapitel 13. 

Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser 

Enligt MKB-programmet används s.k. grön energi för väte-

produktionen i projektet. Projektets konsekvenser ska bedö-

mas även så att det jämförs med situationen att energin pro-

duceras med någon annan metod. 

Den el som behövs för produktionen produceras med förny-

bar energi. Detta har behandlats i 14.5.  

Projektet baserar på förnybar energi och då är inga andra 

sätt att producera energi möjliga. 

Trafikkonsekvenser 

Bedömningen ska sträcka sig till trafikkonsekvenserna som 

orsakas även på huvudvägarna och ända ut till hamnen, ifall 

det är meningen att produkter ska transporteras ut till ham-

nen och vidare via sjöfarten. 

Bedömningen av trafikkonsekvenserna sträcker sig ända till 

riksvägen. Antalet metantransporter är ungefär en i dygnet, 

vilket är betydelselöst i förhållande till trafikmängderna både 

på riksvägarna och i hamnarna. 

Enligt Korsholms kommuns utlåtanden ska konsekvenserna 

bedömas både i den situationen att nya planerade vägprojekt 

förverkligas, men även i den situationen att planerade väg-

projekt inte förverkligas. 

En ny vägförbindelse har redan byggts till projektområdet. 

Enligt utlåtandet från ansvarsområdet för trafik och infra-

struktur bör det i bedömningen beaktas konsekvenserna för 

Detta har behandlats i kapitel 15. 
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alla olika trafikformer samt bedömas vilka konsekvenser tra-

fiken har för invånarna i närområdet och för trafiksäker-

heten. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen ska det framgå hur de 

uppskattade trafikmängderna i sin helhet bildas, hurudana 

konsekvenser trafiken orsakar för invånarna i området och 

hur man strävar efter att minimera negativa konsekvenser.  

Utöver konsekvenserna under drifttiden ska bedömningen 

också göras för konsekvenser under byggtiden, särskilt när 

det gäller trafiksäkerheten och olägenheter som orsakas för 

invånarna i området. 

Antalet metantransporter är cirka 1 transport/dygn. Antalet 

syretransporter är under 10 transporter/dygn, om syre 

transporteras bort från området. 

Minskningen av skadliga konsekvenser beskrivs i 15.6.  

Mellan projektområdet och motorvägen finns ingen bosätt-

ning eller andra känsliga objekt, och därför finns inget behov 

av att minska de skadliga konsekvenserna. Den nya vägför-

bindelsen har byggts för att betjäna funktionerna och trafi-

ken i industriområdet. En cykel- och gångbana har byggts 

längs hela sträckan för att höja säkerheten. 

Transporter av farliga ämnen ska beaktas separat i bedöm-

ningen. 

Detta har behandlats i kapitlen 15 och 21. 

Buller- och vibrationskonsekvenser 

I bedömningen ska också beaktas buller som uppstår under 

byggtiden samt konsekvenserna av trafikbuller.  

Detta har behandlats i 16.5. 

Bullerkonsekvenserna för Naturaområdet intill ska bedömas. Bullerkällorna behandlas i kapitel 16. Bullerkonsekvenserna 

för Naturaområdet behandlas i 10.5. 

Projektets vibrationskonsekvenser under hela dess livscykel 

ska behandlas i konsekvensbeskrivningen. 

Under byggtiden och vid normal drift av anläggningen upp-

kommer inga vibrationer.  

Konsekvenser för klimatet 

I sammandraget över resultaten från bedömningen av kli-

matkonsekvenser ska klimatkonsekvenserna i olika skeden 

och från olika funktioner specificeras. Det rekommenderas 

att projektets klimatkonsekvenser relateras även till eventu-

ella regionala mål för klimatpåverkan och utsläppsminsk-

ning.  

Den största energiförbrukningen sker i tillverkningen av 

väte, i elektrolysen.  

I det här skedet går det inte ännu att specificera energiför-

brukningen i olika produktionsskeden eftersom den kommer 

att bero på de valda teknikerna. 

Enligt uppgifterna används grön energi för att framställa väte 

i projektet, men energikällan specificeras inte. Detta bör tas 

i beaktande då klimatkonsekvenserna bedöms. 

Tills vidare har inga avtal om upphandling av elenergi in-

gåtts.  

När anläggningen har tagits i drift köps elenergi från olika 

källor under olika tider. Därför kan ingen enskild energikälla 

läggas fram i det här skedet. 

Klimatförändringens konsekvenser för projektet ska beaktas 

enligt MKB-programmet och särskilt konsekvenserna för 

mängden och hanteringen av dagvatten. 

Klimatförändringens konsekvenser för dagvattnet har be-

handlats i 3.3.7 och 18.6.  

Eventuella metanutsläpp från verksamheten ska tas i beak-

tande i bedömningen. 

Behandlas i kapitel 21. 

Konsekvenser för människors levnadsförhållanden, hälsa och trivsel 

I bedömningen ska man beakta hur ändringar i ljusförhållan-

dena påverkar människorna. 

Belysningen i anläggningsområdet kommer vid normal drift 

inte att förändras jämfört med nuläget. I närheten av pro-

jektområdet finns inga bostadshus och ingen tät bebyggelse. 

I konsekvensutredningen ska laggilla tillstånd för byggnader 

och annan verksamhet beaktas. 

För byggnaderna söks tillstånd enligt markanvändnings- och 

bygglagen efter behov. 

Olyckor och undantagssituationer 

Kontaktmyndigheten anser att det är av högsta prioritet att 

det görs en konsekvensbedömning av utsläpp som orsakas 

av bränder eller andra olyckor. 

Detta har behandlats i kapitel 21.  

När den tekniska projekteringen har fortskridit görs även en 

TUKES-riskbedömning. 

Kontaktmyndigheten anser att objekt som är känsliga för 

miljörisker, såsom naturobjekt, ska identifieras i riskbedöm-

ningen. I bedömningen ska man beakta bl.a. åtgärder, som 

Det närliggande Naturaområdet identifierades som det mest 

känsliga objektet för miljörisker. 
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förhindrar farliga kemikalier från att komma ut i avlopps- och 

hushållsvattensystem. 

Förhindrande av att farliga kemikalier hamnar i avlopps- och 

hushållsvattensystemen har behandlats i 21.2. 

Vid bedömningen av risker ska samverkningarna med andra 

kända verksamheter i området beaktas. 

Detta har behandlats i 21.1. 

Dessutom ska riskerna som orsakas av transporten av farliga 

ämnen bedömas separat. 

Detta har behandlats i kapitel 21. 

Mängden och kvaliteten på släckvatten som uppstår vid en 

olycka ska bedömas. Åtgärder för att förhindra släckvatten 

från att komma ut i miljön ska också framföras. Också dag-

vattenkonsekvenserna vid undantagssituationer ska bedö-

mas. 

Dimensioneringen av släckvattnet och konstruktionerna för 

uppsamling av släckvatten preciseras längre fram i anlägg-

ningsplaneringen. 

Med hjälp av bassänger i gårdsområdet och avstängnings-

ventiler i brunnarna förhindras att släckvatten rinner ut i mil-

jön (21.2). 

Sammantagna konsekvenser av flera projekt 

I bedömningen ska också beaktas samverkningar som orsa-

kas av andra än industriella aktörer. Konsekvenser kan or-

sakas av bl.a. trafiken eller andra verksamheter i närområ-

det. I projektet ska man bedöma samverkningar som upp-

står av bland annat buller, utsläpp i luften, vibrationer samt 

olycks- och undantagssituationer. 

Då eventuella kommande samverkningar bedöms, bör pro-

jektområdets läge på ett stort industriområde tas i beak-

tande. Fastän det inte ännu skulle finnas uppgifter om exakt 

typ av verksamhet som är belägen på området, ska bedöm-

ningen basera sig på verksamheter som möjliggörs i plan-

läggningen. 

Sammantagna konsekvenser har behandlats i kapitel 22. 

Osäkerhetsfaktorer och minskning av negativa konsekvenser 

Osäkerhetsfaktorer i anslutning till bedömningen ska fram-

föras enligt konsekvensobjekt. 

Osäkerhetsfaktorerna har lagts fram specifikt för varje typ 

av konsekvens. 

Metoderna för att minska skadliga konsekvenser som fram-

förs i konsekvensbeskrivningen bör vara genomförbara och 

tillräckligt konkreta. Metoderna för att förmildra skadliga 

konsekvenser ska framföras enligt konsekvensobjekt. 

Metoder för att minska och lindra skadliga konsekvenser 

läggs fram mer detaljerat längre fram i planeringen. 

Behövliga planer, tillstånd och beslut 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska beaktas bl.a. eventuella 

tillstånd enligt naturvårdslagen samt behovet av flyghinder-

tillstånd i enlighet med Finavias utlåtande. 

I de preliminära planerna finns det inga byggnader som är 

högre än den nuvarande skorstenen på avfallsförbrännings-

anläggningen, och därför behövs inget flyghindertillstånd för 

projektet. 

En behovsprövning av Naturabedömning har gjorts inom ra-

men för projektets MKB-förfarande (Bilaga 2). I projektet 

söks ingen ändring i skyddsgrunderna för skyddsområdena.  
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5. AVGRÄNSNING AV BEDÖMNINGEN SAMT PRINCIPER 

5.1 Avgränsning av det område som ska undersökas 

Varje områdes omfattning beror på vilken miljökonsekvens som ska bedömas. Vissa miljökonse-

kvenser (t.ex. buller, luftkvalitet) kan observeras tydligare i projektområdets omedelbara närhet, 

medan andra konsekvenser (t.ex. sociala konsekvenser) berör ett geografiskt större område. Kon-

sekvenserna kan också indelas i direkta och indirekta konsekvenser. Direkta konsekvenser är ex-

empelvis konsekvenser för vattenkvaliteten. Indirekta konsekvenser är exempelvis konsekvenser 

för fiskbeståndet orsakade av förändringar i vattenkvaliteten. 

 

Avgränsningen av det område som ska undersökas i samband med miljökonsekvensbedömningen 

fastställdes under miljökonsekvensbedömningens gång så stort att inga betydande miljökonsekven-

ser kan antas uppkomma utanför det undersökta området. Nedan presenteras avgränsningarna av 

olika delområden som var föremål för konsekvensbedömning. Projektets influensområden visas i 

Figur 5-1. Nedan preciseras beskrivningen av de olika delområdena inom influensområdet.  

 

 

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

 

Mark- och berggrund: Konsekvenserna för mark- och berggrund är begränsade till projektområ-

det. 

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 skulle kunna påverkas av 
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den planerade verksamheten. Skogsområdena intill projektområdet är ekonomiskogar. Sydost om 

projektområdet, som närmast på cirka 130 meters avstånd, finns området Vedahugget 

(FI0800097), som hör till nätverket Natura 2000; projektet har inga omedelbara utsläpp i skydds-

området. För näromgivningen uppkommer bullerkonsekvenser av anläggningarnas kylfläktar, men 

konstruktionerna kommer att planeras och skyddas så att bullernivåerna i det närliggande Natura-

området inte ökar betydligt jämfört med nuläget. 

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

kvartersområde för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning. En upp-

datering av detaljplanen för projektområdet har inletts med anledning av ändringarna i verksam-

heten. 

Landskap och kulturmiljö: Fornlämningen Koppargruvan (1000003487) ligger inom en separat 

avgränsad yta i skogen. Eftersom inga anläggningskonstruktioner placeras i fornlämningens ome-

delbara närhet uppkommer inga konsekvenser för fornlämningen. Projektet påverkar inte närom-

rådets fornlämningar, byggda kulturarv eller kulturlandskap.  

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

jektområdet; från riksväg 8 anländer fordonen till anläggningsområdet via Fågelbergsvägen längs 

en ny väg direkt till avfallsförbränningsanläggningen. Fordonen kör främst vardagar och lördagar 

mellan klockan 7 och 20. I närheten av trafikeringsområdet finns inga bostäder. 

Buller: Buller uppkommer av anläggningarnas kompressorer och materialtransporterna. Konse-

kvenserna för närområdet och för Naturaområdet Vedahugget kommer att bedömas. Bullerkonse-

kvenserna når inte ut till det närmaste bostadsområdet eller till bostadshusen i Fågelbergets indu-

striområde. 

Luftkvalitet: Verksamheten ger inte upphov till några egentliga utsläpp i luften. Det bedöms 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. Byggandet av produktionsanläggningen för syntetiskt metan genererar utsläpp som påverkar 

klimatet. 

Sociala konsekvenser: Eventuella sociala konsekvenser av projektet begränsas i huvudsak till en 

radie på mindre än 2 km från projektområdet. Det närmaste bostadshuset finns på ett avstånd av 

cirka 1,2 km från projektområdet. Friluftslederna vid Molnträsket och Stenträsk sportskyttecenter 

finns som närmast mindre än 1 km från projektområdet. 

 

5.2 Tidpunkt för konsekvenserna 

 

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

nedläggningen av verksamheten. I miljökonsekvensbedömningen bedöms konsekvenserna under 

projektets hela livscykel. 

 

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

buller från byggandet. Konsekvenser kan uppkomma för jordmånen och ytvattnet, ifall sura sulfat-

jordar förekommer i projektområdet. Konsekvenserna kan lindras med hjälp av metoder för att 

behandla och neutralisera sura sulfatjordar och byggvatten. 

 

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. Under driften uppkommer också bullerkonse-

kvenser. 
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Efter att verksamheten lagts ned kan konsekvenser uppstå av eventuella rivningsåtgärder, bl.a. 

buller. 

 

5.3 Bedömning av konsekvensers betydelse 

 

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.  

 

Vid miljökonsekvensbedömningen jämfördes miljökonsekvenserna av två alternativ – Alt 1, att pro-

jektet genomförs, och Alt 2, att projektet inte genomförs, samt skillnaderna mellan dessa alternativ. 

Jämförelsen gjordes utifrån tillgänglig information och information som preciserats under bedöm-

ningsarbetet. 

 

Det påverkade objektets känslighet bedöms utifrån hur tolerant miljön är för den påverkan som 

uppkommer i den. 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, måttlig, stor eller mycket stor. 

 

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 alternativen presenteras åskådligt till exempel i tabellform och åtskilda med färg-

koder i fråga om påverkans riktning och betydelse (Figur 5-3). En konsekvens 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.  

Bedömning av 
konsekvensens 

betydelse

Bedömning av 
konsekvensernas 
storlek och följder

Bestämning av det 
påverkade 
objektets 

känslighet/värde
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Liten  Stor Måttlig Liten Liten  
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 Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Alt 1 Liten  
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ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket stor Stor Stor Måttlig  
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ring från 
nuläget 

 Måttlig Stor Stor Mycket stor 

Mycket stor  Mycket stor Mycket stor Stor Stor  
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ring från 
nuläget 

 Stor Stor Mycket stor Mycket stor 

Figur 5-3. Bedömningsschema över bestämningen av en konsekvens betydelse. 

Förändringens storlek 
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6. MARK- OCH BERGGRUND 

6.1 Huvudresultat av bedömningen 

 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat 

av bedömningen 

Projektområdet är beläget på ett delvis bebyggt och belagt anläggningsområde där 

jordmånen främst består av sandmorän. Under byggtiden påverkas jordmånen av att 

markens ytskikt avlägsnas. Byggandet kan innebära bergssprängning i det skogsklädda 

området. Innan byggarbetet påbörjas på projektområdet görs undersökningar för att 

utreda potentiell förekomst av sura sulfatjordar. Om man påträffar förekomster av sura 

sulfatjordar, beaktas detta vid valet av anläggningens grundkonstruktioner (för att för-

hindra korrosion) samt i eventuell jordutfyllnad och i behandlingen av dräneringsvatt-

net under byggtiden samt i avledningen av vattnet. Byggandets konsekvenser för mark- 

och berggrunden bedöms utifrån utgångsinformationen få liten betydelse. 

 

6.2 Påverkningsmekanism 

Under byggtiden uppkommer konsekvenser när markens ytskikt avlägsnas och eventuella spräng-

ningar görs i samband med grävning. Under normal verksamhet medför anläggningen inga konse-

kvenser för mark- eller berggrunden. En eventuell kemikalieläcka och eventuellt spillvatten från 

släckning vid en exceptionell situation eller en olycka medför ingen kontaminationsrisk. De asfalte-

rade områdena planeras så att kemikalieläckor och avloppsvatten stannar i områdena utan att ab-

sorberas i marken eller rinna ut i vattendragen (kapitel 21). 

6.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Projektets konsekvenser för markgrunden har bedömts som en sakkunnigbedömning utifrån till-

gängligt undersökningsmaterial. Jordmåns- och berggrundskartor samt baskartor har använts vid 

utarbetandet av beskrivningen. 

6.4 Nuläge 

Berggrunden i projektområdet består utifrån Geologiska forskningscentralen GTK:s material av por-

fyrisk granodiorit och jordmånen är i huvudsak sandmorän (Figur 6-1). I områdets västra del finns 

ett litet område med gyttjelera. I den nordöstra delen, vid projektområdets gräns, finns ett område 

med bergbunden mark. Enligt GTK:s kartläggningsmaterial är sannolikheten för förekomst av sura 

sulfatjordar (PASS) mycket liten bortsett från området med finsedimentig gyttjelera i den västra 

delen. I berggrunden förekommer allmänt svartskiffer i kontaktzonen mellan granodiorit och glim-

mergnejs. I jordmånen kan det förekomma sulfidmineraler som härrör från svartskiffer, och därför 

kan det finnas potentiella sura sulfatjordar även i grövre jordfraktioner. 

 

I projektområdet har berg sprängts bort under de befintliga byggnaderna. I övrigt har området 

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

struktioner. Byggandet har förändrat ytjordens sammansättning på grund av schaktningen i sam-

band med byggandet. Dessa förändringar har dock inte påverkat markens art eller hydrogeologin. 

Konsekvenserna har varit begränsade till vägen kring anläggningen. 

 

På avfallsförbränningsanläggningens område gjordes en statusutredning 2015 och i samband med 

den utreddes koncentrationerna av skadliga ämnen. På området hittades ingen markförorening or-

sakad av anläggningens verksamhet. I samband med avfallsförbränningsanläggningens ansökan 

om översyn miljötillståndet (BAT) år 2020 kompletterades den tidigare statusrapporten i fråga om 
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fältet för behandling och lagring av avfall. Utifrån undersökningar har jordmånen inte konstaterats 

vara förorenad. 

 

 

Figur 6-1. Markgrunden och sannolikheten för förekomst av sura sulfatjordar. 

6.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Projektområdet är beläget på ett delvis bebyggt och format industriområde där jordmånen främst 

består av sandmorän. Det finns inga betydande geologiska formationer i projektområdet. Det på-

verkade objektets känslighet bedöms därför vara liten.  

6.5 Konsekvenser för mark- och berggrund 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen varvid ingen förändring uppkommer 

i marken. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. 

 

Under byggtiden påverkas jordmånen av grävning och schaktning. Projektområdet är ställvis stenigt 

och beroende på var konstruktionerna för anläggningen placeras kan byggandet förutsätta bergs-

sprängning på en skogsklädd yta.  

 

Innan byggarbetet påbörjas på projektområdet görs undersökningar för att utreda potentiell före-

komst av sura sulfatjordar. På projektområdet görs en undersökning i form av provgropar till an-

läggningskonstruktionernas dräneringsdjup på en representativ provtagningsplats. Prover för 
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undersökning tas med representativa provdjupsintervaller i form av samlingsprover, och jordartens 

kornighet, humushalt och totala svavelhalt samt syrabildande potential bestäms på jordproverna 

med TPA-metoden. Om man i undersökningarna upptäcker förekomst av sura sulfatjordar, beaktas 

detta vid val av anläggningens grundkonstruktioner (för att förhindra korrosion) samt i eventuell 

jordutfyllnad och i behandlingen av dräneringsvattnet under byggtiden samt i avledningen av vatt-

net. 

 

Under normala förhållanden orsakar tillverkningen av syntetiskt metan inga utsläpp i berggrunden 

eller jordmånen. Anläggningskonstruktionerna är täta och försedda med skydd. Vid normal verk-

samhet uppstår därför ingen förbindelse med marken. Anläggningsområdet får en tät asfaltbelägg-

ning. Endast en kemikalieläcka eller en annan exceptionell situation kan förorena marken, men 

detta kan förbyggas med hjälp av konstruktioner och tekniska riskhanteringsåtgärder, såsom as-

faltering av verksamhetsområdet och lutningarna på det asfalterade fältet samt vattenbehandlings-

konstruktioner som dimensionerats för anläggningsområdet (kapitel 21). Jordmånen är till stor del 

morän, vilket gör att grundvattnet och även skadliga ämnen rör sig långsamt i marken. Det bedöms 

osannolikt att skadliga ämnen skulle spridas till de markområden som omger fältet.  

 

I alternativ Alt 1 är storleken på förändringen för mark- och berggrunden liten negativ. 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Utifrån utgångsinformationen bedömdes det påverkade objektets känslighet vara liten. Det finns 

inga betydande geologiska formationer på området och projektområdet ligger på ett redan delvis 

bebyggt område där ytjord har fyllts på. Den markbearbetning som görs i Alt 1 orsakar inga bety-

dande förändringar som skulle försämra mark- eller berggrundens status, varvid konsekvensernas 

betydelse är liten negativ.  
 

Tabell 6-1. Betydelsen av konsekvenserna för mark- och berggrunden. 
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Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  
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6.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Skadliga konsekvenser för jordmånen under den tid anläggningen är i drift kan förebyggas med 

hjälp av tekniska skyddskonstruktioner och tekniska riskhanteringsåtgärder, såsom att asfaltera 

verksamhetsområdet och avleda dagvatten och släckvatten till uppsamlingsbassänger. Tät asfalt-

beläggning och konstruktioner för hantering av dagvatten (till exempel en avstängningsventil och 

Förändringens storlek 
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lutningarna på den asfalterade planen) förhindrar att eventuella kemikalier rinner ut i marken vid 

en exceptionell situation.  

 

Om kohesionsjord upptäcks under byggtiden ska svavelhalten undersökas. Kohesionsjord kan t.ex. 

kalkas eller så kan man bygga behövliga skydds- och vattenbehandlingskonstruktioner. 

6.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Bedömningen grundar sig på en undersökning av föroreningarna i marken (Ramboll, 2020) samt 

på uppgifter om jordmånen och berggrunden i området. Utifrån tillgänglig information förknippas 

bedömningen inte med någon osäkerhet. Innan byggarbetet påbörjas på projektområdet tas prov 

för att utreda potentiell förekomst av sura sulfatjordar. 
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7. GRUNDVATTEN 

7.1 Huvudresultat av bedömningen 

 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Projektområdet ligger inte på klassificerat grundvattenområde och endast små mäng-

der grundvatten uppkommer på området. De byggnads- och beläggningsarbeten som 

ska utföras påverkar inte nämnvärt grundvattenbildningen. Asfaltering minskar grund-

vattenbildningen lokalt. Under normala förhållanden orsakar anläggningen för tillverk-

ning av syntetiskt metan inga sådana utsläpp i grundvattnet som skulle påverka grund-

vattnets kvalitet. Vid en eventuell olycka kommer kemikalieutsläpp eller spillvatten från 

släckning inte att påverka grundvattnets kvalitet eftersom asfalteringen och avloppen 

planeras så att de håller kvar spillvattnet. Genomförandet av projektet förändrar inte 

grundvattnet jämfört med nuläget. 

 

7.2 Påverkningsmekanism 

På Stormossens område bildas endast obetydliga mängder grundvatten på de moränklädda slutt-

ningsområdena, varifrån vattnet rinner mot de flacka sankmarkerna. I projektområdet bildas 

mycket lite grundvatten eftersom området är delvis bebyggt och asfalterat, och regn- och smält-

vatten avleds till Storträsket. Grundvatten förekommer här och där på ett djup av cirka 2–10 meter 

från markytan. 

 

Under byggtiden sänker jordbearbetnings- och grävningsarbetena lokalt grundvattennivån och drä-

neringsdjupet ändras. Om potentiella sura sulfatjordar förekommer i anläggningsområdet kan bygg-

arbetet medföra att jordmånen försuras och det uppkommer sur avrinning. Den mobilisering av 

metaller som föranleds av försurningen kan förorena grundvattnet. Potentiella sura sulfatjordar 

kartläggs innan byggnadsarbetet inleds och skadliga konsekvenser kan minskas till exempel genom 

att minska gräv- och dräneringsdjupet, reglera vattenytan och kalka grävmassorna. 

 

När anläggningen tagits i drift kommer inga utsläpp att nå grundvattnet under normala omständig-

heter. Anläggningsområdet och trafikområdena kommer att beläggas med täta konstruktioner, vil-

ket minskar arealen av grundvattnets bildningsområde på projektområdet.  

 

En eventuell kemikalieläcka och eventuellt släckvatten vid en exceptionell situation eller en olycka 

medför ingen risk för grundvattnet. De asfalterade områdena planeras så att kemikalieläckor och 

avloppsvatten stannar i områdena utan att absorberas i marken eller rinna ut i vattendragen (kapitel 

21). Byggnads- och beläggningsarbetena har ingen väsentlig påverkan på grundvattenbildningen i 

projektområdet. 

7.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bedömningen av projektets konsekvenser för grundvattnet har utarbetats som en sakkunnigbe-

dömning på basis av tillgänglig information om området. Grundvattnets rörelser beror främst på 

jordmånens egenskaper och terrängformerna, och därmed har bedömningen gjorts utifrån jord-

måns- och berggrundskartor.  

7.4 Nuläge 

Projektområdet ligger inte inom ett klassificerat grundvattenområde. Det närmaste för vattenför-

sörjningen viktiga grundvattenområdet, Smedsby-Kapellbacken (1049951), ligger cirka 1 km väster 
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om projektområdet (Figur 7-1). Grundvattenområdet Smedsby-Kapellbacken är en del av ett osam-

manhängande åsavsnitt i nordlig-sydlig riktning. Här finns en vattentäkt. Från projektområdet finns 

ingen strömningsförbindelse till det klassificerade grundvattenområdet. 

 

På projektområdet bildas endast obetydliga mängder grundvatten på de moränklädda sluttnings-

områdena och enligt observationer förekommer grundvattenströmning i ringa omfattning (Ramboll, 

2020). Grundvattenströmningen går i riktning mot de låglänta myrmarkssänkorna. Största delen 

av nederbörden i området avdunstar eller rinner bort längs ytan. Grundvattenivån varierar mellan 

2 och 10 meter från markytan. Utifrån formen på markytan strömmar grundvattnet mot norr/nord-

ost. Det finns inga brunnar i projektområdet eller dess närhet.  

 

Avfallsförbränningsanläggningens konsekvenser för grundvattnet följs upp med hjälp av fyra grund-

vattenrör. Prover tas från grundvattenrören två gånger om året i enlighet med kontrollprogrammet: 

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

Vart tredje år görs en omfattande kontroll i maj–juni. 

 

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). 

 

I närheten av Westenergys fält för hantering och lagring av avfall monterades ett observationsrör, 

P2, våren 2021 för uppföljningen av konsekvenserna för vattnet, men kontrollperioden mellan våren 

2021 och hösten 2022 har varit kort. 
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Figur 7-1. Närmaste grundvattenområde i projektområdets omgivning samt placeringen av observationspunkter 

för grundvatten på projektområdet.  

 

7.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Projektområdet ligger inte på ett klassificerat grundvattenområde eller ett avrinningsområde för 

vattentäkt, och endast små mängder grundvatten uppkommer på området. Utifrån observationer 

av grundvattnet har tidigare industriell verksamhet på projektområdet inte förorenat grundvattnet. 

Utifrån utgångsinformationen bedöms det påverkade objektets känslighet vara liten.  

7.5 Konsekvenser för grundvattnet 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. Inga förändringar sker i grund-

vattnet. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. 

 

Projektområdet ligger inte inom ett klassificerat grundvattenområde. Det närmaste grundvatten-

området av klass 1 (Smedsby-Kapellbacken 1049951) ligger ungefär en kilometer bort. Det finns 

inte heller några brunnar för hushållsvatten i projektområdet eller dess närhet.  
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I projektområdet eller dess närhet uppkommer bara små mängder grundvatten och därför har be-

läggningen av ytorna i projektområdet knappt någon inverkan på bildningen av grundvatten. Om-

rådets jordmån består till stor del av morän, vilket gör att skadliga ämnen rör sig långsamt i marken. 

I området förekommer grundvatten bara i ringa omfattning och ställvis på ett djup av cirka 2–10 

meter från markytan. Det bedöms osannolikt att skadliga ämnen skulle nå grundvattnet. Vid normal 

drift medför tillverkningen av syntetiskt metan inga utsläpp i grundvattnet. 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Projektområdet ligger inte inom eller i närheten av ett klassificerat grundvattenområde, och i när-

heten av projektområdet finns inga objekt som är känsliga med hänsyn till grundvattnet. Därför är 

objektets känslighet liten.  

 

Projektet orsakar inga konsekvenser för grundvattnet och därför innebär genomförandet av Alt 1 

inga förändringar jämfört med nuläget.  

 

Tabell 7-1. Betydelsen av de konsekvenser som riktar sig till grundvattnet. 
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7.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Förekomsten av potentiella sura sulfatjordar i projektområdet kartläggs innan byggnadsarbetet in-

leds. Eventuella utsläpp från eller konsekvenser av sura sulfatjordar kan minskas till exempel ge-

nom att minska gräv- och dräneringsdjupet samt genom att neutralisera lakvatten och grävmassor 

under byggtiden. 

 

Vid normal drift kommer inga utsläpp från anläggningen att nå grundvattnet. De konstruktioner och 

tekniska åtgärder för riskhantering som ska genomföras i området, såsom att asfaltera området 

och att avleda dagvatten och eventuellt släckvatten till bassänger, förebygger eventuella utsläpp i 

grundvattnet. I exceptionella situationer kan eventuellt kontaminerat vatten samlas upp och trans-

porteras till ett reningsverk. 

7.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Bedömningen grundar sig på en tidigare statusutredning som gjorts i projektområdet (Ramboll, 

2020) och på uppgifter om klassificerade grundvattenområden i närheten. I bygg- och driftskedet 

bör grundvattennivån och -kvaliteten följas upp som en del av miljöövervakningen vid anläggningen 

för tillverkning av syntetiskt metan.  

 

Förändringens storlek 
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Innan byggarbetet påbörjas på projektområdet tas prov för att utreda potentiell förekomst av sura 

sulfatjordar. 
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8. YTVATTEN 

8.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Inom projektområdets omedelbara närhet finns inga klassificerade vattenförekomster. 

Dagvatten från anläggningsområdet kommer att avledas via olje- och sandavskiljning 

till ett utloppsdike. Belastningen av dagvattnets fasta partiklar och näringsämnen på 

diket bedöms vara liten och förändringens storlek liten negativ. Lappsunds å bedöms 

inte exponeras för negativa konsekvenser och projektet försämrar inte vattenförekom-

stens ekologiska eller kemiska status och förhindrar inte heller uppnåendet av god sta-

tus. 

Det dagvatten som leds ut från anläggningsområdet i terrängen behandlas via olje- och 

sandavskiljning och hålls isär från lakvattnet från Westenergys fält för behandling och 

lagring avfall. Detta lakvatten avleds till och behandlas på avloppsreningsverket vid 

Stormossens avfallscentral. Byggplatsvattnet behandlas till en nivå där det inte längre 

medför olägenheter för miljön. 

 

8.2 Påverkningsmekanism 

Processvatten, lakvatten och sanitetsvatten avleds till det kommunala avloppsnätet och behandlas 

på Påttska avloppsreningsverket i Vasa, som drivs i enlighet med det egna gällande miljötillståndet. 

Vid behov kan avloppsvatten från processen förbehandlas innan det avleds till avloppsnätet så att 

det uppfyller kvalitetskraven i avtalet om avfallsvatten som ingåtts med kommunen. I anläggnings-

området lagras inga flytande farliga kemikalier som skulle kunna spridas till dagvattnet. 

 

Konsekvenserna för ytvattnet under byggtiden och driften utgörs av eventuella konsekvenser av 

dagvattnet och dess belastningen på ytvattnen i näromgivningen. Dagvattenbelastningen har be-

dömts i 3.4.2 och 8.5. 

 

Markanvändningen och funktionerna i närheten av området påverkar dagvattenkvaliteten. Dagvatt-

net nås av ämnen bl.a. till följd av erosion samt i form av torrt och vått nedfall, från trafikutsläpp 

och halkbekämpningsmedel. Koncentrationerna i dagvattnet varierar kraftigt mellan olika tidpunk-

ter. När det börjar regna spolas dagvatten med högre halter bort, medan halterna minskar under 

längre perioder av nederbörd. Typiska skadliga ämnen i dagvatten är sediment samt näringsämnen 

som bundits i sedimenten. Dessutom kan till exempel metaller ha bundits i sedimenten. Dagvattnet 

kan även innehålla olja som härrör från transportfordon. Den specifika belastningen i dagvatten 

från en byggplats är i allmänhet flerfaldig jämfört med den specifika belastningen från ett färdigställt 

område, men belastningen är kortvarig. Genom en välorganiserad hantering av dagvattnet kan 

dagvattenbelastningen minskas avsevärt särskilt beträffande sediment och skadliga ämnen som är 

bundna i sedimenten. (Finlands kommunförbund 2012)  

 

I det här skedet av projektet kan man inte helt utesluta förekomsten av sura sulfatjordar i projekt-

området. Utifrån GTK:s kartläggningsmaterial är sannolikheten för förekomster mycket liten bort-

sett från ett litet område med finsedimentig gyttjelera i den västra delen. I jordmånen kan det 

förekomma sulfidmineraler som härrör från svartskiffer, och därför kan det finnas potentiella sura 

sulfatjordar även i grövre jordfraktioner. Till följd av markbearbetning och eventuell torrläggning i 

projektområdet kan sulfidlera börja oxidera. Det svavel som då frigörs bildar svavelsyra tillsammans 

med vatten, varvid metaller utlöses från marken (Sutela ym. 2012). Vid nederbörd kan det bildas 

sur avrinning till ytvattnen i närområdet, om man försummar att beakta sulfatjordar i planeringen 
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av hanteringen av byggplatsvattnet. I projektområdet görs därför en kartläggning av förekomsten 

av eventuella sura sulfatjordar innan jordbearbetnings- och byggnadsarbetena inleds och potenti-

ella sura sulfatjordar beaktas i behandlingen av byggplatsvatten och grävmassor under byggtiden. 

8.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Projektets konsekvenser för ytvattnet har bedömts som en sakkunnigbedömning med utgångspunkt 

i offentliga observationsuppgifter och -material samt miljöförvaltningens databaser (bl.a. Öppen 

information, databasen Hertta samt det hydrologiska modellsystemet VEMALA).  

 

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

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

kontroller och miljöförvaltningens databaser (bl.a. Öppen information, databasen Hertta samt det 

hydrologiska modellsystemet VEMALA). Det dagvatten som uppkommer i området kan jämföras 

med dagvattnet från industri- och lagerområden eller trafikområden. Områdets dagvattenbelast-

ning bedöms enligt uppgifter från tidigare motsvarande fall. Utgående från dessa och recipientens 

egenskaper bedöms hur belastningen av projektet påverkar vattenkvaliteten och erosionen i vat-

tendragen nedströms. Belastningen bedöms utgående från uppgifter om nederbörd och avrinning 

samt verksamhetsområdenas areal. Dessutom bedöms kvaliteten på vattnet som leds till avlopps-

nätet och dess eventuella inverkan på Påttska avloppsreningsverket, som hör till Vasa Vatten. 

 

Vid konsekvensbedömningen beaktas kraven i lagstiftningen, bl.a. Europeiska unionens vatten-

ramdirektiv 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 projektet ska förvaltningsplanen för Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvalt-

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

botten och Mellersta Österbotten för 2022–2027 beaktas. 

 

8.4 Nuläge 

Projektområdet är beläget på två avrinningsområden (Figur 8-1). Östra och norra delen finns inom 

avrinningsområdet för Kyro älvs mynningsområde (42.011) i det tredje skedet av indelningen. 

Södra och västra delen ligger inom avrinningsområdet för Toby ås nedre lopp (41.001). I praktiken 

kommer emellertid rent takvatten, dagvatten i områdena för lätt trafik, parkerings- och trafike-

ringsområdena för tung trafik samt områdena för tankning av kemikalier och bränslen i hela an-

läggningsområdet och dagvatten i säkerhetsbassängerna att samlas upp, behandlas och ledas till 

avrinningsområdet för Kyro älvs mynningsområde, som ligger norr om projektområdet. Dagvatten 

från fältet för lagring och behandling av avfall från avfallsförbränningsanläggningen samlas för när-

varande upp i en egen bassäng och leds till avloppsreningsverket vid Stormossens avfallscentral 

och vidare till Stormossutfallet. Vatten från täckdiken i fältet för lagring och behandling av avfall 

och takvatten från lagerhallen styrs till ett dike söder om fältet, till avrinningsområdet för Toby ås 

nedre lopp. Projektet har inga konsekvenser för avrinningsområdet för Toby ås nedre lopp (i riktning 

mot Molnträsket).  

 

Allt ytvatten från det planerade anläggningsområdet och de relaterade områdena kommer efter 

behandling att ledas till Stormossutfallet, som finns på norra sidan av projektområdet. Stormoss-

utfallet rinner ut i Storträsket via Natura 2000-skyddsområdet (Vedahugget). Från träsket rinner 

vattnet ut i Finnbäcken, som lägre ner byter namn till Lappsunds å. Nedre loppet av Lappsunds å 

hör till mellanområdet av Bottenhavets kustområde (83V128), och ån rinner till sist ut i Hylpetfjär-

den. Vattnet rinner från projektområdet ut i havet längs en sträcka som blir sammanlagt cirka 17 

km.  
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Figur 8-1. Projektets läge i förhållande till avrinningsområdena, kontrollpunkten för observation av ytvatten 

(PVP3) samt avledning av dagvatten från projektområdet. 

 

Nedanför utloppet för det dagvatten som avleds från området finns en kontrollpunkt (PV3) som är 

gemensam med Oy Stormossen Ab. Här tar Westenergy vattenprov två gånger om året. Vart tredje 

år görs en omfattande kontroll maj–juni.  

 

Utifrån resultaten märks belastningen av Stormossens avfallscentral i dikesvattnet i dag, särskilt i 

form av förhöjda kväve- och kloridhalter samt tidvis som en dålig hygienisk kvalitet. De för ström-

mande vatten typiska halterna av fasta partiklar och graden av grumlighet är relativt höga och 

värdena varierar stort (Tabell 8-1). pH är på en neutral eller svagt alkalisk nivå. Färgvärdena och 

den kemiska syreförbrukningen är förhöjda och syrebrist observeras tidvis. Näringshalterna är höga 

i diket. Bakteriehalterna är tidvis höga och försämrar dikesvattnets hygieniska kvalitet. I den utvid-

gade kontrollen granskas därtill skadliga ämnen (bl.a. tungmetaller). I 2 § i Statsrådets förordning 

om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006) fastslås att bestämmelserna 

om miljökvalitetsnormer i 6 § inte tillämpas på diken. Miljökvalitetsnormerna kan dock tillämpas 

vid en riktgivande bedömning av dikesvattnets kvalitet. Kvicksilverhalten har i huvudsak underskri-

dit kvantifieringsgränsen. Det kan hända att kadmiumhalten (medelvärde 0,2 µg/l) tidvis överskri-

der miljökvalitetsnormen. Blyhalterna (medelvärde 0,8 µg/l) underskrider miljökvalitetsnormen. 

Nickelhalten (40 µg/l) skulle mest sannolikt överskrida miljökvalitetsnormen (AA-EQS 5 µg/l biotill-

gänglig löslig halt) om den skulle tillämpas.  Halterna av oljekolväten, klorkolväten, klorfenoler och 

PAH-föreningar underskrider laboratoriets kvantifieringsgränser. Inga VOC-föreningar har konsta-

terats. Enligt ett giftighetstest är vattnet inte toxiskt.   
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Tabell 8-1. Vattenkvaliteten i Stormossutfallet vid punkten PV3 åren 2007–2021. 

Stormossutfallet PV3  Vattenkvaliteten 2007–2021 

  

Medel-
värde Minimi Maximi 

Grumlighet FNU 18,41 3,4 100 

Fasta partiklar mg/l 15,5 2,1 96 

pH  7,2 6,8 8,1 

Färg Pt mg/l 256 61 580 

Ledningsförmåga mS/m 136,8 75,3 200 

CODMn Ot mg/l 45,3 10 160 

Totalkväve µg/l 27 338 6 300 88 000 

Ammoniumkväve µg/l 6 981 13 49 000 

Nitrat- och nitritkväve µg/l 15 675 480 47 093 

Totalfosfor µg/l 173,6 32 560 

Klorid  mg/l 88,8 33 180 

Syre mg/l 6,5 2,4 10,43 

Syremättnad % 56,9 20,8 97 

Värmebeständiga koliforma bakterier  422,5 3 3 800 

Intestinala enterokocker  8 269 70 40 000 

 

Det finns inga tillgängliga uppgifter om vattenkvaliteten i Storträsket. Det finns några vattenprov 

som tagits i vattnen nedströms från träsket på 2000-talet. Om det utgående vattnet (Storträsket 

utgående) finns resultat från år 2011. Vattnet är neutralt och näringshalterna är höga (totalfosfor 

45 µg/l och totalkväve 4 100 µg/l). Sulfathalten och den elektriska ledningsförmågan har varit klart 

förhöjda (sulfat 130 mg/l, elektrisk ledningsförmåga 64 mS/m). När det gäller Finnbäcken finns 

resultat från åren 2012–2014. Utifrån färgtalet och pH är vattnet humusrikt. Färgtalet (180-350 

mg/l Pt) beskriver starkt brunt vatten.  Bäckens pH varierar från surt till svagt surt (4,9–6,9). 

Näringshalterna är höga och nickelhalten (medelvärde 27 µg/l) överskrider miljökvalitetsnormen. 

När det gäller Lappsunds å finns det uppgifter om vattenkvaliteten i två provtagningspunkter åren 

2012–2014. Åvattnet är humusrikt (färgtalet i medeltal 223 mg/l Pt) och surt (i medeltal 5,6). 

Näringshalterna är höga. Påverkan av sura sulfatjordar syns klart i å- och bäcksvattnen på kusten 

(Öppen information, databasen Hertta, uppgifterna hämtade 19.12.2022)      

 

Uppgifterna om vattenföringen (2012-2022) från åarnas utloppsplats till havet togs från det hydro-

logiska modellsystemet (VEMALA). Medelflödet i Lappsunds å är 0,3 m3/s och variationsintervallet 

är 0,06–6,1 m3/s. Projektområdet ligger inte på ett område med översvämningsrisk (1/1000a). 

 

I Purohelmi-projektet (bedömning av bäckars status) har habitatet i bäcken som rinner ut från 

Storträsket (Finnbäcken) bedömts vara av klass 2, som beskriver en kraftigt försämrad status.  

 

Projektområdet är beläget inom Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde. 

I vattenvårdsplanen för 2022–2027 konstateras att vattenförvaltningsområdets status försämras 

av extern och (särskilt i kustområdena) intern belastning av näringsämnen och sediment, surhet 

och metallbelastning. De mest centrala belastningarna av mänsklig verksamhet är bl.a. punktbe-

lastning och diffus belastning på vattnen. Jordbruket är den största enskilda belastningskällan. De 

förbättringar som skett i industriprocesserna och den betydligt effektivare reningen av avloppsvat-

ten har klart minskat industrins belastning på vattnen. De största sulfatjordskoncentrationerna finns 
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i Kyro älvs och Lappo ås avrinningsområden. Försurning kan observeras även i ytvattnen i Vasa-

regionen. Klimatförändringen och hydrologiska extrema fenomen kommer också att försämra vat-

tenmiljön avsevärt och bl.a. medföra att urlakningen av näringsämnen ökar. (Westberg m.fl. 2022, 

Teppo m.fl. 2022) 

 

Den närmaste klassificerade vattenförekomsten (mindre än 1 km från projektområdet) är 

Lappsunds å (83V128_b01), som hör till klassen ”små vattendrag i momarker”. Vattenformationen 

har sin början i Storträsket och omfattar således även Finnbäcken. Lappsunds å rinner på kusten 

ut i vattenförekomsten Skinnarfjärden-Köklotfjärden, som är av typen Kvarkens inre skärgård. Vat-

tenformationernas ekologiska och kemiska status under vattenvårdens tredje planeringsperioden 

visas i (Tabell 8-2).  

Tabell 8-2. Den ekologiska och kemiska statusen hos klassificerade vattenförekomster som ligger inom influens-

området för ytvattnen i projektområdet under vattenvårdens tredje planeringsperiod (Öppen information). 

 Lappsunds å Skinnarfjärden-Köklotfjärden 

Ekologisk status Dålig Otillfredsställande 

Kemisk status Sämre än god Sämre än god 

Benämning som konstgjort el-

ler kraftigt modifierat 

Inte kraftigt modifierat Inte kraftigt modifierat 

Fysikaliska och kemiska vari-

abler 

Dålig Måttlig 

Totalfosfor Dålig Måttlig, 20,9 µg/l 

Totalkväve Dålig Måttlig, 381,1 µg/l 

pH-minimi Dålig ̶ 

Siktdjup ̶ Måttlig, 1,8 µg/l 

Biologiska variabler ̶ Otillfredsställande 

Perifyton  ̶ ̶ 

Bottendjur ̶ Otillfredsställande, BBi-ind 0,25 

(ELS) 

Fiskar ̶ ̶ 

Klorofyll-a ̶ Otillfredsställande, 10,5 µg/l 

Hydrologiska och morfologiska 

variabler  

Måttlig Måttlig 

Morfologi Måttlig Måttlig 

Hydrologi Hög ̶ 

Tillgänglighet Hög Hög 

 

Lappsunds å har en dålig ekologisk status. Klassificeringen baserar på fysikalisk-kemiska och hyd-

rologisk-morfologiska variabler. För de fysikalisk-kemiska variablerna har inga numeriska värden 

fastställts eftersom det inte finns några uppgifter om vattenkvaliteten under klassificeringsperioden. 

Målet är att uppnå en god status senast år 2027. Tidsfristen har förlängts på grund av de övermäk-

tiga naturförhållandena.  

 

Den ekologiska statusen på vattenförekomsten Skinnarfjärden-Köklotfjärden är otillfredsstäl-

lande och det har inte skett några förändringar i statusen jämfört med tidigare klassificeringspe-

rioder. Av de biologiska variablerna indikerar klorofyll-a och bottendjuren en otillfredsställande sta-

tus. De fysikalisk-kemiska variablerna har en måttlig status. Målet är att uppnå en god status senast 

år 2027. Tidsfristen har förlängts på grund av de övermäktiga naturförhållandena.    
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Den kemiska statusen är sämre än god i båda vattenförekomsterna. I klassificeringen för vatten-

vårdens tredje planeringsperiod skärptes miljökvalitetsnormen för bromerade difenyletrar, som an-

vänds som flamskyddsmedel. Därför överskrids miljökvalitetsnormen i alla ytvattenförekomster i 

Finland. I Lappsunds å överskrids miljökvalitetsnormerna även beträffande kadmium och biotill-

gänglig nickel. 

 

8.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Inom projektområdets omedelbara närhet finns inga klassificerade ytvatten. Recipienten är ett dike 

där man i dag kan se effekter av avfallsbaserad belastning. Dikets känslighet bedöms vara liten. 

Lägre ner i strömningsriktningen finns Storträsket och Finnbäcken. Storträsket ingår inte i Natura-

området Vedahugget. Bäcken som rinner ut från Storträsket har ett kraftigt försämrat bäckhabitat. 

Storträsket och bäcken nedströms bedöms ha måttlig känslighet i och med att deras avrinningsom-

råden är så små.   

 

8.5 Konsekvenser för ytvattnen 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte på det planerade stället och konsekvenserna för ytvattnen 

är oförändrade. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. I schakten på 

byggplatser samlas ofta vatten som vanligtvis härrör från grundvatten och/eller hängande grund-

vatten, direkt från nederbörd och från dagvatten som rinner längs markytan. Till schakten rinner 

samtidigt ämnen från jordmånen eller de omgivande ytorna; främst fasta partiklar, näringsämnen 

samt skadliga ämnen, såsom metaller. Byggandet förutsätter att schaktvatten pumpas eller leds 

bort på annat sätt. Byggplatsvatten uppkommer främst i förbyggnadsskedet. Hanteringen av bygg-

platsvatten planeras som en del av den övergripande byggnadsplaneringen i god tid. Kvaliteten på 

det vatten som leds ut i terrängen följs upp. Enligt en preliminär plan ska byggplatsvatten under 

byggtiden avledas längs befintliga rutter till en fördröjningsbassäng på norra sidan av projektom-

rådet. Den allmänna principen för kvaliteten på byggplatsvatten är att vatten som leds ut i vatten-

drag ska vara av minst samma kvalitet som vattnet i recipienten. Innan byggnadsarbetet inleds 

kartläggs förekomsten av sura sulfatjordar för att sådana ska kunna tas i beaktande vid behand-

lingen av byggplatsvatten och schaktmassor. Vid fördröjningen avskiljs i huvudsak fasta partiklar 

och ämnen som är bundna till dem, bl.a. näringsämnen och metaller. Olja som eventuellt rinner ut 

i byggplatsvattnet från arbetsmaskiner avlägsnas vid behov med hjälp av en oljeavskiljare.  

 

Konsekvenserna av byggplatsvatten bedöms bli små, lokala och tillfälliga. Grumling som kan ses 

med blotta ögat kan förekomma i utloppsplatsens omedelbara närhet i Stormossutfallet. Längre 

bort är konsekvenserna mindre.  Att fasta partiklar sedimenteras på nytt vid grumling bedöms bli 

en liten konsekvens. Den närmaste klassificerade vattenförekomsten (Lappsunds å) finns på ett 

avstånd av cirka 1 km från projektområdet och konsekvenserna för ån under byggtiden bedöms 

vara små. Storleken på förändringen bedöms vara liten.     

 

Under driften uppkommer dagvatten i anläggningsområdet bl.a. på taken och i trafikeringsområ-

dena. Detta har separerats från smutsigare vatten som uppkommer på fältet för lagring och be-

handling av avfallsförbränningsanläggningens avfall och som leds till avloppsreningsverket för 

lakvatten vid Stormossens avfallscentral (se 3.3.7). För närvarande bildas i medeltal 25 000 m3 

dagvatten per år (se 3.4.2). Dagvattnet leds via olje- och sandavskiljning till Stormossutfallet. 
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Mängden dagvatten bedöms öka med cirka 20–25 % till i medeltal 30 000 m3 per år. I nuläget kan 

konsekvenser av främst avfallsbaserad belastning noteras i Stormossutfallet, som rinner ned-

ströms.  

 

Belastningen av fasta partiklar och näringsämnen i dagvattnet kan grovt bedömas via den specifika 

belastningen. I industri- och lagerområden är siffrorna som uttrycker specifik belastning 79 000 

kg/km2/a för fasta partiklar, 86 kg/km2/a för totalfosfor och 290 kg/km2/a för totalkväve (Melanen 

1981). I tabell (Tabell 8-3) bedöms utifrån specifik belastning den belastning av fasta partiklar och 

näringsämnen som orsakas av dagvatten. 

Tabell 8-3. Grov uppskattning av det nya anläggningsområdets yta (ökning cirka 30 %), den specifika belastningen 

i siffror samt förändringen i ytan utifrån den specifika belastningen. 

  Specifik belastning i siffror kg/km2/a Specifik belastning 

  
Yta (upp-
skattning) 

Fasta 
partiklar 

Total- 
fosfor 

Total- 
kväve 

Fasta 
partiklar 

Total- 
fosfor 

Total-
kväve 

Det nuvarande an-
läggningsområdet 0,0285 79 000 86 290 2 252 2,5 8,3 

Det nya området (ök-
ning med cirka 25 %) 0,0086 79 000 86 290 561 0,6 2,1 

Totalt     2 812 3,1 10,3 

 

Belastningen av fasta partiklar (före behandlingen) ökar med cirka 600 kg per år, belastningen av 

totalfosfor med mindre än 1 kg och belastningen av totalkväve cirka 2 kg per år. En måttlig ökning 

i mängden dagvatten och belastningen kan i viss grad öka halterna av fasta partiklar och närings-

ämnen i dikesvattnet. Förändringen bedöms bli så liten att den inte kan åtskiljas från normala 

årstidsväxlingar i halterna i dikesvattnet. Förändringen bedöms förbli liten och inga negativa kon-

sekvenser är att vänta för den närmaste klassificerade vattenförekomsten (Lappsunds å). Storleken 

på förändringen bedöms bli liten och ingen försämring är att vänta i statusen på vattenförekomstens 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. Projektet bedöms inte heller försämra vattenförekomstens 

ekologiska eller kemiska status eller förhindra uppnåendet av god status.     

 

Det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten avleds i enlighet med avloppsvattenavtalet till 

Påttska avloppsreningsverket för behandling på samma sätt som hittills. Avloppsvattnets kvalitet 

kommer att vara på samma nivå som det nuvarande avloppsvattnet från Westenergy, som enligt 

kontroller är tämligen rent. Enligt resultaten från kvalitetskontrollen av avloppsvatten är metallhal-

terna i nuläget i huvudsak under kvantifieringsgränserna bortsett från koppar (2,1 µg/l), bly (0,7 

µg/l), zink (12 µg/l) och kvicksilver (0,1 µg/l). Den uppmätta kvicksilverhalten underskrider det 

största tillåtna utsläppsgränsvärdet (5 µg/l) i Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och 

skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Halterna av fosfor, kväve och fasta partiklar underskrider 

kvantifieringsgränserna. Den elektriska ledningsförmågan (21,2 mS/m) är låg jämfört med vanligt 

kommunalt avloppsvatten.  

 

Avloppsvatten som avleds till avloppsnätet behandlas till en kvalitativ nivå som uppfyller kvalitets-

kriterierna enligt avtalet om avloppsvatten som ingåtts med kommunen. Att avloppsvattnet avleds 

till Påttska avloppsreningsverket har således inga negativa konsekvenser för reningsverkets verk-

samhet eller för havsområdet.  

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

 

Avfallsbaserad belastning kan ses i Stormossutfallet och dess känslighet bedöms vara liten. 

Näravrinningsområdena kring dikena nedströms från Storträsket är små och känsligheten bedöms 

vara måttliga. Den planerade verksamheten bedöms få liten negativ inverkan, varvid konsekven-

sens betydelse bedöms bli liten. 
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Tabell 8-4. Betydelsen av konsekvenserna för ytvattnet. 

   
 

 

 

     
 

 

  Mycket stor  

negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket stor 

positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten 
Alt 1  
(diket) 

 Alt 0  
 Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig 

Alt 1  
(de övriga 

vattnen 

nedströms 

från diket) 

 

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 
stor 

Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket 
stor 

Mycket stor  Mycket stor Mycket stor Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor Mycket stor Mycket stor 

 

 

8.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Dagvatten som leds ut i terrängen behandlas i en olje- och sandavskiljare och hålls isär från smut-

sigare dagvatten som behandlas på avloppsreningsverket för lakvatten vid Stormossens avfallscen-

tral. Byggplatsvattnet behandlas till en nivå där det inte längre medför olägenheter för miljön. 

Hanteringen av dagvattnet planeras i god tid innan byggnadsarbetena inleds och kvaliteten på det 

följs upp under byggskedet.   

8.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Enligt undersökningar uppvisar kvaliteten på dagvattnet stora variationer. Ett belastningsvärde som 

beräknats enligt den specifika belastningen är därför förknippat med osäkerhet. Vid kontroller har 

konsekvenser av främst avfallsbaserad belastning noterats i Stormossutfallet, som rinner ned-

ströms. Kvaliteten på dikesvattnet följs upp, varvid eventuella förändringar i vattenkvaliteten jäm-

fört med nuläget kan upptäckas och åtgärder för vattenbehandling vidtas.   

Förändringens storlek 
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9. VÄXTLIGHET, ORGANISMER OCH NATURENS MÅNGFALD 

9.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Projektområdet ligger inom ett område där naturförhållandena redan har förändrats, 

och enligt planen ska de nya byggnaderna förläggas till den östra och nordöstra sidan 

av Westenergys avfallsförbränningsanläggning. I projektområdet med omgivning har 

det funnits industriell verksamhet i flera års tid.  

Mängden tung trafik kommer inte att öka nämnvärt i området eftersom det dagliga 

antalet transporter inom den tunga trafiken bara ökar med några fordon i dygnet. Tra-

fiken i området är måttlig och därför kommer utsläppen från trafiken inte att öka nämn-

värt jämfört med dagsläget. Mängden rent dagvatten kommer inte heller att öka avse-

värt jämfört med nuläget. I projektområdet har man inte påträffat objekt eller arter 

som skulle vara känsliga för luftföroreningar eller för utsläpp som transporteras med 

dagvatten.  

De befintliga verksamheterna orsakar redan buller, så den ökning i bullernivån som kan 

hänföras till den nya verksamheten (bullret från kylfläktarna) kommer inte väsentligt 

att öka bullermängden i projektområdet. I projektområdet finns det inte heller några 

andra objekt som är känsliga för buller.  

Avfallsförbränningsanläggningen är redan i dag belyst dygnet runt och därför kommer 

de nya byggnaderna inte att väsentligt öka mängden ljus i projektområdet. Inga ljus-

känsliga arter har påträffats, trädbeståndet har till största delen avverkats och det fö-

rekommer ingen riklig vegetation.  

Anläggningen för produktion av syntetiskt metan kommer att minska CO2-utsläppen 

från Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Produktionsanläggningen medför inga 

egna end-of-pipe-utsläpp och därför kommer CO2-utsläppen i området att minska något 

trots ökningen i trafiken. Den förbättrade luftkvaliteten kan eventuellt ha positiva kon-

sekvenser för näromgivningen. 

 

9.2 Påverkningsmekanism 

Projektområdet ligger inom ett område där naturförhållandena redan har förändrats och det plane-

rade tilläggsbyggandet kommer att förläggas till den nordöstra och östra sidan av avfallsförbrän-

ningsanläggningen. Projektområdet gränsar i nordost och nordväst till en befintlig väg och genom 

projektområdet går en kraftledning. Växtligheten har avlägsnats från ett stort område och för 

vägarna till byggnaderna kommer ytterligare en del skog att fällas (Figur 9-1).  

 

Den nuvarande verksamheten (avfallsförbränningsanläggningen, trafiken) orsakar små mängder 

luftutsläpp som påverkar vegetationen och organismerna. Detta behandlas närmare i kapitel 17. 

Den nya anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan kommer att som råvara använda koldi-

oxid (CO2) från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde, vilket minskar koldioxidutsläppen 

och förbättrar luftkvaliteten. Utsläppen från trafiken kommer att öka i liten mån i och med att 

transporterna med tunga fordon ökar. På projektområdet har man inte påträffat några hotade arter 

som skulle påverkas av förändringen och därför bedöms konsekvensen vara liten. Mängden rent 

dagvatten från området kommer att öka med cirka 20‒25 % i alternativ Alt 1.   

 

Bullerkällorna utgörs av trafiken till området samt anläggningarnas kylfläktar. Anläggningen för 

tillverkning av syntetiskt metan ökar något bullermängden i projektområdet. Under driften utgör 
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kylfläktarna i byggnaderna de största bullerkällorna. Anläggningen har inga komponenter som ger 

upphov till vibrationer.  

 

Projektområdet är redan nubelyst året runt och därför finns det inga områden inom projektområdet 

som beträffande ljuset skulle vara i naturligt tillstånd. De nya konstruktionerna kommer att öka 

belysningen något, men de påverkar inte väsentligt belysningsnivån i det övriga området. Belys-

ningen kan påverka t.ex. genom att fördröja trädens förberedelser inför olika årstider, fördröja 

metamorfosen hos groddjur, störa nattaktiva arters aktiviteter och vilseleda fågelarter. I projekt-

området har man inte påträffat arter som är särskilt känsliga. Konsekvenserna stannar inom om-

rådet och är små i näromgivningen. 

9.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Före MKB-beskrivningen utarbetades en Natura-behovsprövning. För den inhämtades utgångsin-

formation om projektområdet och näromgivningen på nytt från laji.fi 24.10.2022. Som utgångsin-

formation användes Finlands miljöcentrals öppna geografiska information om naturskyddsområden, 

Natura 2000-områden och områden som ingår i naturskyddsprogram. Vidare inhämtades uppgifter 

om värdefulla fågelområden på webbplatsen Birdlife Suomi.  

 

Terrängbesök företogs i projektområdet (naturinventering 24.4–8.5.2020 och fladdermusutredning 

5–8.6, 18–20.7 och 14–18.7.2021) för att undersöka vegetationen, organismerna och livsmiljöns 

lämplighet för hotade arter. Terrängbesöken företogs av en expert vid företaget Kvarken Nature 

and Fishing. 

9.4 Nuläge 

För närvarande finns det en avfallsförbränningsanläggning på fastigheten. Största delen av sko-

garna kring avfallsbehandlingscentralen är ekonomiskogar. Skogarna har ung åldersstruktur och 

deras skogstyp varierar från karg mo till frisk mo. Myrmarkerna i närheten av projektområdet är 

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

 

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

delarna av projektområdet 2020. På projektområdet förekommer inga naturtyper som enligt 29 § i 

naturvårdslagen ska skyddas, inga småvatten som enligt 2 kap. 11 § i vattenlagen ska skyddas 

eller livsmiljöer som enligt 10 § i skogslagen är särskilt viktiga. På projektområdet hittades inga 

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

anläggningen har växtligheten avlägsnats. Utifrån naturinventeringen finns det inga lekplatser för 

åkergrodor, inga flygekorrar eller andra hotade arter i Stormossen. I fågelbeståndet på Stormoss-

sens område ingår inga fågelarter som ingår i 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). 
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Figur 9-1. Näromgivningen kring projektområdet 2022. Bilden är tagen på västra sidan av Stormossens avfallsför-

bränningsanläggning mot sydväst.  

9.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

I fråga om naturvärdena är känsligheten i influensområdet stor i Naturaområdet Vedahugget som 

ligger på projektområdets östra sida, som närmast på ett avstånd av 130 meter. På projektområdet 

förekommer inga direktivarter, hotade arter eller hotade naturtyper. På projektområdet med 

näromgivningar förekommer det inte heller några naturtyper som ska skyddas enligt 29 § i natur-

vårdslagen, inga småvatten som ska skyddas enligt 2 kap. 11 § i vattenlagen eller särskilt viktiga 

livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen. Projektområdet är beläget på ett sedan förut industrialiserat 

område, intill en avfallsförbränningsanläggning och när plats ska beredas för de planerade byggna-

derna kommer inga livsmiljöer som lämpar sig för direktivarter, såsom flygekorrar eller fladder-

möss, att försvinna.  

9.5 Konsekvenser för växtlighet, organismer och naturens mångfald 

Alternativ Alt 0 

I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. Inga konsekvenser jämfört med 

nuläget uppkommer för växtligheten, organismerna och naturens mångfald.  

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. Om alternativ 

Alt 1 genomförs kommer det att förläggas till ett område som redan påverkats av industriell verk-

samhet. I projektområdet har inga hotade djur eller växter påträffats och därmed exponeras inga 

sådana av konsekvenser under byggtiden.  
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I kontrollpunkten för ytvattnen (PVP3) syns i dag smärre kväve- och kloridhalter som härrör från 

belastningen på dagvattnet vid Stormossens avfallscentral. Rent dagvatten från anläggningsområ-

det avleds till Stormossutfallet, genom Naturaområdet till Storträsket och vidare i riktning mot Kyro 

älvs mynningsområde (Figur 8-1). Westenergy bedriver inga sådana verksamheter som skulle ge 

upphov till kväve- eller kloridutsläpp. I byggnadsskedet kan det hända att markbeståndsdelar rinner 

med dagvattnet i riktning mot diket, men under driften kommer kvaliteten på dagvattnet antagligen 

att väl motsvara den nuvarande nivån. På projektområdet, som utgör cirka 21 ha, uppkommer i 

nuläget, innan anläggningshelheten byggs, årligen i medeltal cirka 20 000‒25 000 m3 regn- och 

smältvatten. Mängden dagvatten påverkas bland annat av de årliga variationerna i nederbörden 

och den slutliga layouten för anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan. Efter att anlägg-

ningshelheten har byggts kommer den årliga dagvattenmängden att i och med klimatförändringen 

öka med uppskattningsvis 20–25 %, dvs. med cirka 5 000–7 000 m3. Det är sannolikt att mängden 

dagvatten skulle öka oavsett om anläggningshelheten byggs eller inte, dvs. det handlar om en liten 

förändring jämfört med nuläget.  

 

Bullernivån i området och bullret från utbyggnaden behandlas närmare i kapitel 16 i MKB-beskriv-

ningen. Avfallsförbränningsanläggningens nuvarande 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 avfallsförbränningsanläggningens byggnad. Det finns knappt någon skog i området och inga 

bullerkänsliga arter har påträffats. De nya konstruktionerna kommer att något öka bullret i områ-

det, men det sker inga betydande förändringar i bullernivåerna i projektområdet. De nya konstrukt-

ionerna innehåller inte heller komponenter som orsakar vibrationer. Starkt buller kan störa till ex-

empel häckande fåglars lockrop eller häckningsutfallet, men eftersom området beträffande buller-

nivån inte är i ett naturligt tillstånd (det finns till exempel en skjutbana, en avfallsförbränningsan-

läggning och bergbrott i närheten) bedöms förändringarna i bullernivån bli små jämfört med dags-

läget. 

 

I projektområdet finns en avfallsförbränningsanläggning som är belyst dygnet runt. Ljus strålar ut 

från byggnaderna och gårdsplanerna har gatlyktor. Utbyggnaden ökar i viss mån mängden ljus men 

ökar inte betydligt belysningen i hela området. Att ljusmängden ökar kan locka insekter och samti-

digt fladdermöss som jagar insekter. I samband med detaljplaneändringen gjordes naturinvente-

ringar och fladdermusutredningar på Westenergys fastighet och i närområdet 2020‒2021. I dessa 

konstaterades att det på fastigheten inte finns några för fladdermöss lämpliga födosökningsplatser 

och att man på projektområdet inte har påträffat bo- eller rastplatser för fladdermöss, även om 

enstaka individer har observerats i områdets södra del (Rönn 2021). Därmed torde konsekvenserna 

av belysningen bli små. 

 

Utanför projektområdet påträffades ett revir för en hotad fågelart i samband med naturinventering-

arna, men avståndet till projektområdet är som närmast 700 meter och därför bedöms projektet 

inte ha negativ inverkan på den aktuella fågelartens livsmiljö. Fågelarten i fråga trivs i gamla skogar 

och sådana finns det inga av i projektområdet.  

 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Alternativ Alt 0 medför inga förändringar för växtligheten, organismerna eller naturens mångfald.  

 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av syntetiskt metan i projektområdet. Pro-

jektområdet har bedömts ha liten känslighet och storleken på förändringen för organismerna, växt-

ligheten och naturens mångfald har bedömts vara negativ, men liten. I fråga om naturvärdena har 

känsligheten i projektets influensområde bedömts vara stor på Naturaområdet Vedahugget som 
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finns på östra siden av projektområdet. Förändringens storlek har bedömts vara liten negativ för 

organismerna, växterna och naturens mångfald i Naturaområdet. Därmed förblir konsekvensernas 

betydelse i alternativ Alt 1 måttlig negativ. 

Tabell 9-1. Betydelsen av konsekvenserna för växtlighet, fauna och naturens mångfald. 
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9.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Skadliga konsekvenser för organismerna, växtligheten och naturens mångfald uppkommer för när-

varande främst av luftutsläppen och dagvattnet. Byggandet av anläggningshelheten för tillverkning 

av syntetiskt metan innebär att natur förstörs lokalt vid bearbetningen av terrängen i byggskedet, 

men naturen i projektområdet är i nuläget inte längre i naturligt tillstånd.  

 

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. Utsläppsnivåerna följs upp även nuförtiden, men om ökande nederbördsmängder 

avsevärt ökar dagvattenmängderna kan det vara befogat att förkorta mätintervallen. I planeringen 

har man räknat med en 20–25 % ökning i dagvattenmängderna.  

 

Bullerkonsekvenserna kan minskas genom planering och genom att skydda kylfläktarnas konstrukt-

ioner så att bullerkonsekvenserna blir så små som möjligt. I planeringen har beredskap skapats för 

detta. Vidare kan kylfläktarnas konstruktioner placeras så långt som möjligt från de mest känsliga 

objekten (Naturaområdet).  

 

Konsekvenserna av belysningen kan minskas genom att man använder nedåtriktade armaturer som 

gör att så lite ljus som möjligt sprids mot himlen. 

9.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Osäkerhetsfaktorerna hör i huvudsak samman med exceptionella situationer/olyckor (eldsvådor 

osv.). Sådana bedöms inträffa mindre än en gång per år. Med hjälp av riskbedömningar skapas 

beredskap för hantering av exceptionella situationer.   

Förändringens storlek 
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10. SKYDDSOMRÅDEN 

10.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Projektområdet ligger inom ett område där naturförhållandena redan har förändrats, 

och enligt planen ska de nya byggnaderna förläggas till den östra och nordöstra sidan 

av Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Industriell verksamhet har bedrivits i 

området under flera års tid men de nya byggnaderna kommer att uppföras något när-

mare gränsen till Naturaområdet Vedahugget. På Naturaområdet kommer emellertid 

inget att byggas och inget byggande kommer att påverka grunderna för skyddet av 

Naturaområdet, dvs. västlig taiga (naturskog), skogsbevuxen myr och flygekorre.    

Luftutsläppen från trafiken i projektområdet ökar något i och med byggandet av an-

läggningen för tillverkning av syntetiskt metan, men förändringen är obetydlig jämfört 

med nuläget. Mängden rent dagvatten i projektområdet ökar med cirka 20‒25 % jäm-

fört med nuläget. På grund av ökningen i trafiken kan nedsmutsningsgraden i dagvatt-

net öka något. Dagvattnet från anläggningsområdet rinner genom Naturaområdet Ve-

dahugget, men konsekvenserna av förändringen bedöms förbli små.  

De befintliga verksamheterna orsakar redan buller, så den ökning i bullernivån på Na-

turaområdet som kan hänföras till den nya verksamheten (bullret från kylfläktarna) 

kommer inte att bli betydande. Bullernivån 40–45 dB nattetid sprids något längre i 

Naturaområdets nordvästra kant jämfört med nuläget, men situationen kommer inte 

att förändras nämnvärt.  

Avfallsförbränningsanläggningen är redan i dag belyst dygnet runt och därför kommer 

de nya byggnaderna inte att väsentligt öka mängden ljus i projektområdet, även om 

de står något närmare Naturaområdet. Mellan projektområdet och Naturaområdet finns 

det som minst cirka 120 meter av ung plantskog, som fungerar som skyddszon.    

Anläggningen för produktion av syntetiskt metan kommer att minska CO2-utsläppen 

från Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Produktionsanläggningen medför inga 

egna end-of-pipe-utsläpp och därför kommer CO2-utsläppen i området att minska något 

trots ökningen i trafiken. Förbättringar i luftkvaliteten kan eventuellt ha en positiv in-

verkan på lavarten som växer på Naturaområdet Vedahugget.  

Karperöfjärden, ett skyddsområde på privat mark som ingår i det riksomfattande 

skyddsprogrammet för fågelvatten, ligger i nordväst som närmast cirka 2,5 km bort. 

På grund av avståndet bedöms projektet inte ha några konsekvenser för Karperöfjär-

den. 

10.2 Påverkningsmekanism 

Skyddsområdet Vedahugget, som hör till nätverket Natura 2000, exponeras inte för några direkta 

konsekvenser eftersom inga byggnader placeras i området och inga förbindelser till projektområdet 

går genom skyddsområdet. Buller under byggandet och driften, ökning i belysningen på området, 

en smärre ökning i luftutsläppen med anledning av trafikökningen samt minskning av koldioxidut-

släppen efter att anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan har byggts är exempel på even-

tuella indirekta konsekvenser. Dessutom kan Naturaområdet påverkas av ämnen som transporteras 

med rent vatten genom området. På grund av avståndet (2,5 km) bedöms projektet inte medföra 

konsekvenser för Karperöfjärden, ett skyddsområde för fågelvatten som inrättats på privat mark 

nordväst om projektområdet. 
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Rent dagvatten från projektområdet avleds via sand- och oljeavskiljning till en kontrollbrunn och 

en sedimenteringsbassäng. Därifrån rinner det vidare längs Stormossutfallet genom skyddsområdet 

Vedahugget till Storträsket. Transporterna med tunga fordon ökar något i området när anlägg-

ningen för tillverkning av syntetiskt metan har byggts, vilket kan orsaka en smärre ökning av ned-

smutsningsgraden i dagvattnet. Detta har dock bara små konsekvenser för skyddsgrunderna för 

Vedahugget (västlig taiga (naturskog), skogsbevuxen myr och flygekorre).  

 

Luftutsläppen från projektområdet bedöms inte påverka arterna i Vedahugget. Koldioxidnivåerna i 

end-of-pipe-utsläppen från den befintliga avfallsförbränningsanläggningen kommer att halveras i 

och med byggandet av anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan. Om luftkvaliteten i närom-

givningen förbättras i och med anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan kan detta eventu-

ellt ha en något förbättrande inverkan på livsbetingelserna för en epifytisk lavart. Arten är en indi-

kator på ren luft och den förekommer ställvis i Naturaområdet Vedahugget.  

 

Dessutom riktar sig bullerkonsekvenserna liksom i dag till de närmaste områdena av Vedahugget. 

Bullerkonsekvenserna under byggskedet är kraftigare än under driftskedet, men de förstnämnda är 

tillfälliga. Konsekvenserna under driften kommer inte att avvika nämnvärt från nuläget. 

 

För närvarande finns det belysning dygnet runt på projektområdet och i och med de nya byggna-

derna får området något mer belysning. Avståndet till Naturaområdet och den växande plantskogen 

emellan förhindrar emellertid delvis ljuset från att nå ut till Naturaområdet.  

10.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Konsekvensbeskrivningen innehåller samlad, tillgänglig information om skyddsområdena i projekt-

området och dess näromgivning.  

10.4 Nuläge 

I närheten av projektområdet finns skyddsområdet Vedahugget (FI0800097); ett område som 

närmast ligger cirka 130 m öster om projektområdet och som ingår i nätverket Natura 2000 (Figur 

10-1). Skyddsområdet Vedahugget omfattar 40 ha. Cirka 3 hektar i södra delen av Vedahugget är 

fredat som privat skyddsområde (YSA201872). Dessutom hör största delen av Vedahugget till 

skyddsprogrammet för gammelskogar (AMO100515). Den del av området som utgör ett skydds-

område på privat mark ligger på ett avstånd av cirka 430 meter från projektområdet.  

 

Vedahugget har inkluderats i nätverket Natura 2000 som ett område som kräver särskilda skydds-

åtgärder (SAC-område) enligt habitatdirektivet (92/43/EEG). Skyddsgrunder är följande natur- och 

arttyper i habitatdirektivet: 9010 västlig taiga (naturskog), 91D0 skogsbevuxen myr och direktiv-

arten 1910 flygekorre.  

 

Skogarna i området består i huvudsak av gamla och flerskiktade bestånd på frisk och lundartad mo. 

Ställvis förekommer även gamla aspar och björkar, fallna träd och högstubbar av lövträd samt 

sköldbarkstallar. I området finns det också döende stående granar och tallar. Terrängen är på 

många håll stenig och blockrik. I södra delen av Vedahugget finns ett litet, vått kärr med ett träd-

bestånd i varierande storlek och ålder. Här finns även en liten slybevuxen talldunge. 

 

I Naturaområdet Vedahugget har man påträffat bl.a. den hotade arten lackticka och på aspstam-

marna växer det ställvis rikligt med lunglav. Av arterna i bilaga I till fågeldirektivet har bl.a. tretåig 

hackspett, spillkråka, sparvuggla, bivråk och järpe påträffats. Utöver dessa har även den nära ho-

tade duvhöken observerats i området. Här finns även livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar och 

ett flygekorrerevir. (Miljöförvaltningen 2015) 
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En skogsbilväg och två skogsdiken går genom Vedahugget. För närvarande avleds rent takvatten 

och dagvatten från området för lätt trafik via sand- och oljeavskiljare till en fördröjningsbassäng 

innan det leds ut i ett utloppsdike. Dagvatten i området för tung trafik inom anläggningsområdet 

avleds via sand- och oljeavskiljare samt en kontrollbrunn till samma utloppsdike, från området intill 

utjämningsbassängen. Härifrån rinner dagvattnet längs Stormossutfallet genom Naturaområdet till 

Storträsket.  

 

Målet för skyddet av Vedahugget är att åtminstone bevara området som en del av nätverket Natura 

2000. Statusen på naturtyperna och arterna samt deras livsmiljöer bevaras genom att man tryggar 

en utveckling som är förenlig med naturens egna processer. 

 

 

Figur 10-1. Skyddsområden i närheten av projektområdet. 

 

Nordväst om projektområdet, som närmast på ett avstånd av cirka 2,5 km finns Karperöfjärden. 

Karperöfjärden (LVO100219) hör till det riksomfattande skyddsprogrammet för fågelvatten och 

största delen av området är dessutom ett skyddsområde på privat mark (YSA 204564). Skyddsom-

rådena utgör totalt cirka 155 ha (det skyddade området består av två delar, varav den norra inte 

syns på figuren 10.1). På stranden av Karperöfjärden finns också tre mindre skyddsområden som 

inrättats i enlighet med naturvårdslagen (YSA 230670, YSA203936 och YSA 203879). 
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10.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

 

Naturaområdet Vedahugget har bevarats i naturligt tillstånd i näromgivningen av ett kraftigt bear-

betat område, och dess känslighet bedöms vara stor. Kalavverkningar och annan markbearbetning 

har utförts i närområdena på senare år. På Naturaområdets västra sida finns en skjutbana som stör 

lugnet i naturen. I dag sprids buller, luftutsläpp och dagvatten i smärre omfattning indirekt från 

avfallsförbränningsanläggningen till Vedahugget. De nuvarande konsekvenserna av avfallsförbrän-

ningsanläggningen för Naturaområdet har bedömts vara små.  På Naturaområdet finns inga särskilt 

känsliga livsmiljöer eller arter, eftersom flygekorrar inte brukar undvika mänsklig verksamhet. I 

projektområdet finns inga livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Merparten av de livsmiljöer 

som lämpar sig för arten finns inom och sydväst om Naturaområdet.  

 

Karperöfjärden finns på cirka 2,5 kilometers avstånd mot nordväst från projektområdet. Känslig-

heten i Karperöfjärden bedöms vara stor, men på grund av avståndet sträcker sig projektets kon-

sekvenser inte ut till detta område.  

10.5 Konsekvenser för skyddsområden 

Alternativ Alt 0 

I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. I 0-alternativet uppkommer 

inga förändringar jämfört med nuläget. 

Alternativ Alt 1 

Byggverksamheten sker utanför Naturaområdet och därför uppkommer inga direkta konsekvenser 

för skyddsgrunderna för området. Det buller och den dagvattenmängd som når Naturaområdet 

Vedahugget kan öka något jämfört med nuläget. Trafikmängden i området kommer emellertid inte 

att öka avsevärt. Under byggskedet kan markbearbetning öka mängden jordpartiklar som trans-

porteras i dagvattnet, men denna konsekvens förblir kortvarig. Det är sannolikt att mängden dag-

vatten på grund av klimatförändringen skulle öka oavsett om anläggningshelheten byggs eller inte, 

dvs. det handlar om en liten skillnad mellan projektalternativen (Alt 0 och Alt 1).  

 

Mängden luftutsläpp i området kommer att minska något. Det bedöms att infångningen av koldioxid 

(cirka 40 000 t/a) från avfallsförbränningsanläggningens rökgas kommer att minska luftutsläppen 

i området. I fråga om Naturaområdet har detta närmast konsekvenser för luftkvaliteten, vilket kan 

ha en positiv inverkan på en lavart som växer i området.    

 

Under byggskedet ökar bullerkonsekvenserna något i området. I miljöbullerutredningar som gjor-

des i området fästes särskild vikt vid bullerkonsekvenserna för Naturaområdet Vedahugget. I nulä-

get är avfallsförbränningsanläggningens bullerområde med 55 dB dagtid begränsat till anläggning-

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

anläggningens byggnad. I nuläget underskrids målnivån 45 dB nattetid på Naturaområdet. De nya 

byggnaderna kommer att som närmast uppföras på ett avstånd av cirka 150 meter från Naturaom-

rådet. Bullerområdet 40–45 dB nattetid breder ut sig något längre i Naturaområdets nordvästra 

kant, men läget kommer inte att förändras nämnvärt. De nya konstruktionerna innehåller inga 

komponenter som orsakar vibrationer. Bullret kan störa häckande fåglars lockrop eller häcknings-

utfallet i Naturaområdet, men bullrets nuvarande konsekvenser för fågelarterna har bedömts små 

och läget kommer inte att förändras nämnvärt i och med de nya byggnaderna. 

 

I projektområdet finns en avfallsförbränningsanläggning som är belyst dygnet runt. Ljus strålar ut 

från byggnaderna och gårdsplanerna har gatlyktor. Utbyggnaden ökar i viss mång mängden belys-

ning i området, men mellan projektområdet och Naturaområdet bevaras cirka 120 meter av ung 
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plantskog som fungerar som en skyddszon och därmed torde konsekvenserna av belysningen förbli 

små. I byggskedet är belysningen mindre omfattande jämfört med driftskedet, men eventuella för-

ändringar är kortvariga. Eftersom området med hänsyn till belysningen inte längre är i naturligt 

tillstånd kommer konsekvenserna antagligen att bli små. 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Naturaområdet bedöms ha stor känslighet. Storleken på förändringen bedöms vara liten negativ i 

alternativ Alt 1. I 0-alternativet uppkommer ingen förändring. Verksamheten bedöms inte försämra 

de ekologiska värden som gjort att området upptagits i nätverket Natura 2000. I alternativ Alt 1 

kommer en eventuell negativ konsekvens för Vedahugget att bli liten och konsekvensens betydelse 

att bli måttlig. På grund av avståndet medför projektet inga förändringar för skyddsområdet i Kar-

peröfjärden. 

 

Tabell 10-1. Betydelsen av konsekvenserna för skyddsområdena. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  

stor  

negativ  

Stor  
negativ  

Måttlig ne-
gativ 

Liten  
negativ 

 

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Liten posi-
tiv 

Måttlig po-
sitiv 

Stor positiv 
Mycket  
stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Liten   Alt 0  Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket  
stor 

Stor Stor Alt 1 (Ve-

dahugget) 
 

Alt 1 
(Kar-
peröfjär-

den) 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket  
stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
Stor Stor  

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

10.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Regn- och smältvattnet från gårdsområdena och byggnadernas tak (rent dagvatten) leds via sand- 

och oljeavskiljare samt en kontrollbrun och en sedimenteringsbassäng till ett utloppsdike. Därifrån 

rinner vattnet vidare till Stormossutfallet och genom Naturaområdet till Storträsket. Utsläppsnivå-

erna följs upp även nuförtiden, men om ökande nederbördsmängder avsevärt ökar dagvattenmäng-

derna kan det vara befogat att förkorta mätintervallen. I planeringen har man räknat med en 20–

25 % ökning i dagvattenmängderna.  

 

Bullerkonsekvenserna kan minskas genom planering och genom att skydda kylfläktarnas konstrukt-

ioner så att bullerkonsekvenserna blir så små som möjligt. I planeringen har beredskap skapats för 

detta. Vidare kan kylfläktarnas konstruktioner placeras så långt som möjligt från de mest känsliga 

objekten (Naturaområdet). Vid planeringen av byggnaderna kan de konstruktioner som orsakar 

mest buller placeras längre bort från Naturaområdet. 

 

Konsekvenserna av belysningen kan minskas genom att man använder nedåtriktade armaturer som 

gör att så lite ljus som möjligt sprids mot himlen. Naturaområdet kan tas i beaktande så att så lite 

belysning som möjligt placeras på nära avstånd till det. Om man önskar skydda det naturliga till-

ståndet i fråga om ljus kan byggnaderna planeras utan fönster i riktning mot Naturaområdet. Bygg-

naderna i sig förhindrar att ljus sprids i riktning mot Naturaområdet.  

Förändringens storlek 



 

70 

 

10.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Osäkerhetsfaktorerna hör i huvudsak samman med exceptionella situationer/olyckor (eldsvådor 

osv.). Sådana bedöms inträffa mindre än en gång per år. Med hjälp av riskbedömningar skapas 

beredskap för hantering av exceptionella situationer. De konsekvenser som uppkommer i except-

ionella situationer är dock antagligen på samma vis indirekta som de övriga konsekvenserna som 

beskrivits ovan.   
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11. SAMHÄLLSSTRUKTUR OCH MARKANVÄNDNING 

11.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Alternativ Alt 0 medför inga konsekvenser jämfört med nuläget.  

Betydelsen av alternativ Alt 1 är en liten positiv inverkan. Området ligger i ett område 

för funktioner inom avfallshantering, energiproduktion och cirkulär ekonomi. Genomfö-

randet av projektet stöder de nuvarande funktionerna, ger synergifördelar, utnyttjar 

befintlig samhällsstruktur, främjar målen för kolneutralitet och cirkulär ekonomi och 

förändrar inte samhällsstrukturen nämnvärt. Genomförandet av projektet strider inte 

mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen och stöder de mål som satts 

på högre plannivåer, men de gällande plannivåerna har ingen särskild områdesreser-

vering/planbeteckning för kemiindustri. Genomförandet av projektet förutsätter dock 

en ändring av detaljplanen (T/kem). 

 

11.2 Påverkningsmekanism 

Konsekvenserna för samhällsstruktur och markanvändning beror på om funktionerna i projektet 

förhindrar, begränsar, möjliggör eller förbättrar den nuvarande eller planerade markanvändningen 

i omgivningen. Funktionerna i projektet påverkar projektområdet direkt och kan indirekt försämra 

markanvändningsformerna i näromgivningen med anledning av de konsekvenser som sträcker sig 

längre bort (t.ex. buller-, trafik- eller landskapskonsekvenser). 

 

Konsekvenserna under byggtiden kan i huvudsak jämföras med konsekvenserna för markanvänd-

ningen och samhällsstrukturen under driftskedet och därför har ingen separat bedömning gjorts av 

konsekvenserna under byggtiden. 

 

11.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bedömningen av konsekvenserna för samhällsstruktur och markanvändning baseras på en gransk-

ning av den befintliga samhällsstrukturen och planläggningssituationen. Utgångsinformationen om-

fattar en analys av den nuvarande samhällsstrukturen och uppgifter i landskaps-, general- och 

detaljplaner som berör projektområdet med närområden. De riksomfattande och regionala målen 

samt anhängiga planprojekt har tagits i beaktande vid granskningen.  

 

Vid bedömningen har projektplanen jämförts med den nuvarande och den planerade markanvänd-

ningen i området. Granskningen av projektets konsekvenser och konsekvensernas betydelse syf-

tade till att bedöma hur mycket projektet skulle förändra områdenas nuvarande karaktär. Särskild 

uppmärksamhet fästes vid objekt i närheten av planeringsområdet som är känsliga för störningar, 

såsom bosättning, rekreationsområden och näringar. Som ett resultat av planläggningsgransk-

ningen bedömdes projektets konsekvenser för möjligheterna att verkställa de mål som satts i pla-

nerna samt behovet av att utarbeta eller ändra planerna. Konsekvensbedömningen gjordes som en 

sakkunnigbedömning. 

11.4 Nuläge 

Projektet är beläget i Korsholms kommun, ca 400 meter från gränsen till Vasa stad, öster om Få-

gelbergets industriområde, söder om riksväg 8. Projektområdet omfattar cirka 21 hektar. Tillverk-

ningen av syntetiskt metan placeras på fastigheten 499-436-5-86. Korsholms centrum ligger på 

projektområdets västra och sydvästra sida på ett avstånd av cirka 3 km. Vasa centrum ligger över 
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7 km mot sydväst från projektområdet. Kvevlax ligger på projektområdets nordöstra sida på ett 

avstånd av cirka 5 km.  

 

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

ett lagrings- och behandlingsfält för avfall. Avfallsförbränningsanläggningen består av mottagnings-

hall, avfallsbunker, rost och eldstad, panna, halvtorrt rökgasreningssystem, rökgasskrubber och 

rökgaskondensor, generator och turbin samt fjärrvärmecentral.  

 

Det projekt som är föremål för granskning placeras på avfallsförbränningsanläggningens fastighet 

på östra sidan av Fågelbergets industriområde (avstånd cirka 800 meter). Projektområdet omges 

även av skog och cirka 900–1 000 meter mot nordväst finns avfallsförbränningsanläggningen. Pro-

jektet stöder sig på Fågelbergets industriområde i väst, som ligger längs riksväg 8 (Åbo–Raumo–

Björneborg–Vasa–Karleby–Uleåborg). 

 

Projektet planeras utanför tätortsstrukturen men ligger dock inom ett perifert område av tätorten. 

Det finns ingen bebyggelse i närheten av projektområdet. Avståndet till närmaste bebyggelse är 

cirka 1,2 kilometer. På Stormossens område finns utöver funktioner i anslutning till avfallsbehand-

lingscentralen även bergbrott. 

 

 

Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen 14.12.2017 och be-

slutet trädde i kraft 1.4.2018. De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör vid sidan 

om landskaps-, general- och detaljplanerna en del av markanvändnings- och bygglagens system 

för planering av områdesanvändningen. Det primära syftet med målen är att säkerställa att frågor 

som har riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i de 

statliga myndigheternas verksamhet. Ett syfte är också att främja verkställandet av internationella 

konventioner och förbindelser i Finland samt att trygga ett ändamålsenligt genomförande av avgö-

randena inom den riksomfattande områdesanvändningen. De riksomfattande målen för områdes-

användningen är indelade i fem helheter: 

- Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 

- Ett effektivt trafiksystem 

- En sund och trygg livsmiljö 

- En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

- En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

 

Det nu aktuella projektet förbinder sig särskilt till målet om en energiförsörjning med förmåga att 

vara förnybar – det allmänna målet är att främja möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor 

och trygga de riksomfattande behoven av energiförsörjning i områdesanvändningen. 

 

Landskapsplan 

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 11-1). 

Med beteckningen för områdesreserveringen anvisas ett område för cirkulär ekonomi vid Stormos-

sen i Korsholm. I planeringsbestämmelsen anges att man vid planering av markanvändning och 

åtgärder bör möjliggöra utveckling av funktioner för cirkulär ekonomi och säkerställa nödvändig 

infrastruktur samt beakta kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden. I den mer detaljerade plane-

ringen ska en plan för områdets dagvattenhantering uppgöras och uppmärksamhet fästas vid be-

hovet av att ordna hanteringen av släckvatten. 
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Ett förbindelsebehov för kraftledning Westenergy–Kvevlax går genom östra kanten av området som 

anvisats för cirkulär energi. Med en beteckning för utvecklingsprinciper anvisas förbindelsebehov 

för kraftledningar med en spänning på minst 110 kV. Enligt planeringsbestämmelsen bör nuvarande 

kraftledningsgator i första hand användas vid förstärkning och byggande av kraftledningar. I den 

fortsatta planeringen bör landskaps-, kulturmiljö- och naturvärdena beaktas samt förutsättningarna 

för primärnäringar tryggas. 

 

I landskapsplanen ingår projektområdet i utvecklingszonen Vasa–Seinäjoki. Zonen bör utvecklas så 

att pendlingen inom den främjas. Särskild vikt bör fästas vid utveckling av fungerande rese- och 

transportkedjor och deras knutpunkter samt kollektiv-, gång- och cykeltrafik. I landskapsplanen är 

området också en del av Vasa stadsutvecklingszon. Vasa bör utvecklas som landskapets centrum 

och som en del av det nationella nätverket av stadsregioner. För området bör utvecklas en funge-

rande samhällsstruktur som tryggar de ekologiska funktionerna. Landskapsstrukturen och enhetliga 

planeringsprinciper för en högklassig stads- och landskapsbild bör ligga till grund för allt byggande. 

Ny bebyggelse bör placeras så att den inte förhindrar framtida utvidgning av den enhetliga sam-

hällsstrukturen. Samhällsstrukturen bör främja ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald samt 

trygga tillgången och tillgängligheten till rekreationsområden. Nya bostads- och arbetsplatsområ-

den bör placeras fördelaktigt med tanke på utveckling av kollektiv-, gång- och cykeltrafiken. Service 

av regional betydelse bör styras till områden i stadens centrum eller i dess närhet.  Området bör 

utvecklas som ett internationellt sett attraktivt område för forskning och utbildning samt innovat-

ions- och företagsverksamhet. Områdets tillgänglighet bör säkerställas och utvecklas. Särskild upp-

märksamhet bör fästas vid de internationella förbindelserna via väg, järnväg, hamn och flygplats. 

 

I landskapet har området dessutom anvisats som en hinderfri zon för flygtrafik (den hinderbegrän-

sade ytan vid Vasa flygplats). Den största tillåtna höjden på byggnader, konstruktioner och anord-

ningar samt växande trädbestånd och annan växtlighet inom zonen varierar beroende på läget. Vid 

placering av byggnader och konstruktioner som planeras och ska uppföras på området ska kraven 

i 158 § i luftfartslagen beaktas. Om byggen som är högre än normalt eller som överskrider grän-

serna för den hinderbegränsade ytan inom zonen ska man samråda med Transport- och kommuni-

kationsverket. 

 

Genom området för cirkulär ekonomi vid Stormossen går även förbindelsebehov för överföringsav-

lopp (Kvevlax–Stormossen, Vasa–Stormossen och Stormossen–öppet hav). I norra kanten av detta 

område anvisar landskapsplanen en stomvattenledning Smedsby–Kvevlax–Västerhankmo. 

 

I landskapsplanen ligger Natura 2000-området Vedahugget och ett område som skyddats med stöd 

av naturvårdslagen på den sydöstra sidan av området för cirkulär ekonomi (EKO). Särskild upp-

märksamhet bör fästas vid att bevara och trygga naturvärdena samt att undvika sådana åtgärder 

som äventyrar de värden som utgör grund för inrättandet av skyddsområdet eller som är avsedda 

att utgöra grund för ett nytt naturskyddsområde. Markanvändningen och åtgärderna bör planeras 

och genomföras så att de inte väsentligt försämrar de naturvärden som utgjort grunden för införli-

vandet av området i nätverket Natura 2000. 

 

Landskapsplanen är inte i kraft i områden som har en generalplan eller en detaljplan med rätts-

verkningar, men den styr utarbetandet och ändringar av general- och detaljplaner. 
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Figur 11-1. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040 (Österbottens förbunds karttjänst, inte officiell plan). 

 

Österbottens förbund har övergått till rullande planläggning och landskapsstyrelsen beslöt 

28.9.2020 att börja utarbeta Österbottens landskapsplan 2050. Österbottens landskapsplan 2050 

är en strategisk plan, där nationella målsättningar kombineras med landskapets egna målsätt-

ningar. Planen utarbetas som en helhetslandskapsplan som täcker hela landskapet Österbotten och 

behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på samhällsstrukturen 

och markanvändningen. Enligt landskapsstyrelsens beslut är det energiförsörjning och marktäkt 

som i första hand bör uppdateras. Österbottens trafiksystemplan 2050 visar på vilka uppdaterings-

behov det finns vad gäller temat trafik. 

 

Målsättningen är att landskapsfullmäktige godkänner landskapsplanen i slutet av år 2024. Då Ös-

terbottens landskapsplan 2050 träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2040.  

 

Generalplan 

Smedsby delgeneralplan 2030, fastställd enligt HFD:s beslut 15.12.2017, är i kraft i området. I 

delgeneralplanen ligger området inom ett område för avfallshantering (EJ) (Figur 11-1 och 11-1). 

En liten del av projektområdets östra kant ligger inom ett skyddsgrönområde (EV), som omger 

avfallshanteringsområdet. Till området har en förbindelseväg anvisats från riksväg 8. I den sydlig-

aste kanten av avfallshanteringsområdet (EJ) anvisar delgeneralplanen ett fornminnesobjekt/-om-

råde, där det finns fasta fornlämningar som fredats med stöd av lagen om fornminnen (295/63) 

(Koppargruvan från historisk tid). Vid åtgärder och planer på området bör förfaras enligt vad som 

föreskrivits i lagen om fornminnen. För åtgärder och planer på området, och ifall rådande markan-

vändning i näromgivningen förändras, ska Museiverket eller landskapsmuseet kontaktas i god tid i 

förväg. 

 

I Smedsby delgeneralplan 2030 har ett förbindelsebehov för vägtrafiken anvisats mellan Martois 

och Stormossen, längs västra och sydvästra sidan av avfallshanteringsområdet (EJ). Området på 

avfallshanteringsområdets (EJ) västra och sydvästra sida är ett industriområde (T). 
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Figur 11-2. Utdrag ur Smedsby delgeneralplan 2030. 

 

Tabell 11-1. Beteckningar och bestämmelser i Smedsby delgeneralplan 2030. 

Planbeteckning Förklaring och planbestämmelse 

 

 

 

 

Område för avhallshantering. 

Jätteenkäsittelyalue. 

 

 

 

 

Skyddsgrönområde. 

Vid den noggrannare planeringen bör trafikverkets beslut gällande skydds-

områdets bredd beaktas. 

 

Suojaviheralue. 

Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenneviraston päätös suoja-

alueen leveydestä. 

 

 

 

 

 

 

Industriområde. 

Teollisuusalue. 
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Forminnesobjekt. 

Ett område med fasta fordlämningar vilka är fredade genom lagen om forn-

minnen (295/63). Vid åtgärder och planer på området bör förfaras enligt 

vad som stipuleras i lagen om fornminnen. För åtgärder och planer på om-

rådet, och ifall radande markanvändning i näromgivningen förändras, ska 

Museiverket eller landskapsmuseet på förhand kontaktas i god tid. 

 

Muinaismuistokohde. 

Alue, jolla sijaitsee muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kiin-

teitä muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevissa toimenpiteissä ja suunnitel-

missa menetellään kuten muinaismuistolaissa on säädetty. Aluetta koske-

vista toimenpiteistä tai suunnitelmista, ja mikäli lähiympäristön maankäyt-

tötarkoitusta muutetaan, on hyvissä ajoin etukäteen kuultava Museoviras-

toa tai maakuntamuseota. 

 

 

 

 

 

Område som hör till eller föreslagits hora till nätverket Natura 2000. 

 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. 

 

 

 

 

 

Behov av vägtrafikförbindelse. 

 

Tieliikenteen yhteystarve. 

 

 

Allmänna planbestämmelser / Yleiset kaavamääräykset 

 

 

- Nya byggnationer bör placeras ovanför det högsta vattenståndet som i medeltal uppnås 

en gång på 100 år. Byggnationer som ur samhällelig synpunkt är viktiga eller som kan 

orsaka betydande miljö- eller hälsofara om de nås av vatten, bör placeras ovanför det 

högsta vattenstånd som i medeltal uppnås en gång på 250 år. Före byggandet inleds bör 

utlåtande rörande den lägsta bygghöjden begäras från NTM-centralen. 

- Som grund för noggrannare planering bör utarbetas en plan över hanteringen av områ-

dets dagvatten. 

 

- Uudet rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava keskimäärin kerran 100 vuodessa 

esiintyvän ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle. Yhteiskunnan kannalta tärkeät raken-

nukset tai sellaiset rakennukset ja rakenteet, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa ympä-

ristö- tai terveysvaaraa, jos vesi nousee niiden korkeudelle, on sijoitettava keskimäärin 

kerran 250 vuodessa esiintyvän ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle. Ennen rakenta-

miseen ryhtymistä on pyydettävä ELY-keskukselta lausunto alimmasta rakentamiskor-

keudesta.  

- Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee laatia suunnitelma alueen hulevesien käsitte-

lystä. 
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I området gäller även Korsholms strategiska generalplan utan rättsverkningar. Den godkändes av 

Korsholms kommunfullmäktige 10.6.2013, § 85. I den strategiska generalplanen är projektområdet 

ett område för behandling av avfall (EJ) (Figur 11-3). Beteckningen visar vilka områden som reser-

verats för mottagning och behandling av avfall, såsom avstjälpningsplatser och anläggningar för 

förbehandling av avfall. I området kan man även placera funktioner i anslutning till utnyttjande och 

återvinning av avfall. I den strategiska generalplanen anvisas en riktgivande vägsträckning mellan 

Stormossen och Martois, och en riktgivande kraftledning på nordöstra sidan av avfallshanterings-

området. I EJ-området har även anvisats områden för vindkraftverk (tv-1). Dessa är beträffande 

vindförhållandena och avståndet till bosättning sådana att de lämpar sig för små vindkraftsparker. 

Områdenas lämplighet som en helhet kan utredas och planering med rättsverkningar göras om det 

finns intresse för vindkraft på något av dessa områden. Områdena kan även användas för andra 

ändamål. Fågelberget på västra sidan har anvisats som ett industri- och lagerområde (T). I detalj-

planen utfärdas nödvändiga bestämmelser om byggandet och om att funktionerna bör placeras så 

att den verksamhet som utövas på området inte medför buller över 55 dBA för bostadshus och 

fritidsbostäder. I den strategiska generalplanen har T-området anvisats som ett föränderligt område 

(sned rastrering). På norra sidan av riksväg 8 har en ny gång- och cykelväg anvisats med röd kedja 

av bollar. Vedahugget har anvisats som en del av nätverket Natura 2000 och på dess östra sida 

finns en beteckning för en riktgivande friluftsled. 

 

 

Figur 11-3. Utdrag ur Korsholms strategiska generalplan utan rättsverkningar. 

 

 

Detaljplan 

På området gäller ändringen av Stormossens detaljplan, godkänd av Korsholms kommunfullmäktige 

28.1.2021. I detaljplanen ligger det planerade fältområdet på ett i planen markerat kvartersområde 

för avfallshantering (EJ-2), som betyder att området är reserverat för avfallshantering, mellanlag-

ring och slutdeponering (Figur 11-4 och tabell 11-2). På området får byggnader, konstruktioner och 
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lagerfält i anslutning till avfallshantering, återvinning och energiproduktion samt behövliga sam-

hällstekniska anordningar byggas. För EJ-2-området har byggrätt anvisats med exploateringstalet 

e = 0,01. 

 

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

tersområde för byggnader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning och området 

är i detaljplanen reserverat för en avfallsförbränningsanläggning. På området är det även tillåtet att 

bygga andra byggnader, konstruktioner och lagerfält i anslutning till verksamheten samt samhälls-

tekniska anordningar. I ET-1-området har byggrätt anvisats med exploateringstalet e = 0,60 och 

den största tillåtna höjden på det högsta stället på byggnadens yttertak är +70,0 m. Den högsta 

tillåtna höjden på konstruktionerna i anslutning till en byggnad är +100,0 m. 

 

 

Figur 11-4. Utdrag ur den gällande detaljplanen för Stormossen (2021). 
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Tabell 11-2. Beteckningar och bestämmelser i ändringen av Stormossens detaljplan (2021). 

Planbeteckning Förklaring och bestämmelse 
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Den detaljplan som föregick ändringen av Stormossens detaljplan (2021) hade godkänts av Kors-

holms kommunfullmäktige år 2008.  
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Stormossens detaljplan uppdateras under åren 2022 och 2023 (ändring av del av Stor-

mossens detaljplan intill Westenergy) Samhällsbyggnadsnämnden har 12.5.2021 § 104 beslu-

tat undersöka förutsättningarna för att ändra detaljplanen i området. Projektet har gjorts anhängigt 

och programmet för deltagande och bedömning har varit offentligt framlagt 17–30.8.2021 samt 

7.6–6.7.2022. 

 

Utkastet till ändring av del av Stormossens detaljplan behandlades 14.12.2022 i Samhällsbygg-

nadsutskottet och planutkastet med planläggningshandlingar läggs fram på beslut av Samhälls-

byggnadsutskottet.  

 

I det 14.12.2022 daterade planutkastet har ett cirka 9 hektar stort område anvisats med beteck-

ningen ”kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där en betydande anläggning för produkt-

ion eller lagring av farliga ämnen får placeras” (T/kem-1) (Figur 11-5 och tabell 11-3). I Samhälls-

byggnadsutskottets föredragningslista konstateras följande: ”Byggrätten har angivits med exploa-

teringstal e = 0,60, och byggrätten uppgår till 54 221 m2. Som kvartersområde för avfallshantering 

(EJ-2) har reserverats två områden, vilka har en total areal om ca 6,4 ha. I gällande detaljplan har 

EJ-2 områdena exploateringstal om e = 0,01, men i utkastet till detaljplan har exploateringstalet 

för det område som ägs av Westenergy angetts som e = 0,60. Detta ger en byggrätt om 36 817 

m2. Exploateringstalet e = 0,01 kvarstår på den del av EJ-2 området som är i Stormossens ägo. 

 

I utkastet har reserverats ett område för energiförsörjning (EN), inom vilket det finns en elöverfö-

ringsstation. I gällande detaljplan är detta område anvisat inom Westenergys avfallsförbrännings-

område. I det aktuella utkastet har området fått en egen planbeteckning, och området har försto-

rats österut. Runt en stor del av området har anvisats skyddsgrönområde (EV). Inom EV–området 

är gallring tillåten, men området får inte kalhuggas, förutom till de delar det används för kraftled-

ningsområde. Inom EV–området får också anläggas bullervall.  

 

Områdets interna trafikförbindelser anvisas som körförbindelser (ajo). Den nya förbindelsen och 

infarten som har byggts mot Fågelbergsvägen anvisas med instruktiv områdesavgränsning med en 

körförbindelse (ajo) ända till kommunrån mot Vasa stad. Inom planområdet som helhet finns led-

ningsreserveringar för fjärrvärmeledning samt kraftledningar.  

 

Allmänt kan konstateras att den nya verksamheten som planeras i enlighet med detaljplanen, gör 

att det befintliga klustret för cirkulär ekonomi utvecklas samt möjliggör en långsiktig utveckling av 

områdets samhällsstruktur och näringsliv. Den nya verksamheten bedöms dessutom ha global ex-

portpotential inom energiteknologin. Små negativa konsekvenser uppkommer till följd av bullerut-

släpp från den nya verksamheten. Bullerpåverkan kan minskas genom planering av skyddskon-

struktioner för bullerkällorna och genom tillräcklig bullerbekämpning så att de bullernivåer som är 

fastställda i lag och förordning inte överskrids. Trafikmängden på området kommer att öka i någon 

mån jämfört med nuläget på grund av transporterna av syntetiskt metan och eventuellt industriellt 

syre. 

 

I det planerade alternativet Alt 1 förläggs anläggningshelheten för tillverkning av syntetiskt metan 

till fastighetens norra, nordöstra och östra delar (driftrum/transformator, elektrolysanläggning, 

vätelager eller batterilager, processbyggnad och kontrollrum, metaniseringsanläggning, lager, in-

fångning av CO2, kylfläktar för sommarsäsong, kondenseringsanläggning och lastningsterminal). I 

utkastet till ny detaljplan har den planerade anläggningen för tillverkning av metan och det övriga 

byggnadsbeståndet placerats i enlighet med layouterna i kvartersområdet för industri- och lager-

byggnader, där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier får pla-

ceras (T/kem-1). 
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Figur 11-5. Utdrag ur den pågående ändringen av del av Stormossens detaljplan intill Westenergy (planutkast 

14.12.2022). 
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Tabell 11-3. Beteckningar och bestämmelser i utkastet till ändring av del av Stormossens detaljplan. 
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I projektområdets omedelbara närhet finns ingen bosättning. Det bostadsområde som ligger närm-

ast projektområdet finns i sydväst på ungefär 1,6 kilometers avstånd och närmaste bostadsbygg-

nader på ca 1,2 kilometers avstånd på Fågelbergets industriområde (Figur 11-6). På Stormossens 

område finns funktioner i anslutning till en avfallsbehandlingscentral. Norr om området finns dess-

utom bergsbrott.  

 

Fågelbergets industriområde ligger cirka 800 meter nordväst om projektområdet. Skogarna kring 

projektområdet används främst som ekonomiskog, med undantag av Naturaområdet Vedahugget 

sydost om projektområdet. Det ligger som närmast cirka 130 meter från projektområdet. Sydväst 

om projektområdet, mindre än en kilometer ifrån, finns Stenträsk sportskyttecenter.  

 

I materialet CORINE 2018, som beskriver markanvändningen, omges projektområdet av ett de-

poniområde samt blandskogsområden och områden med glest trädbestånd (Figur 11-7). I öster, 

cirka 500 meter bort, finns en öppen myr samt ett sankmarks- och träskområde (Storträsket). 
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Figur 11-6. Bostads-, fritids- och affärsbyggnader, offentliga byggnader och industribyggnader inom några kilo-

meters radie från projektområdet. 

 

 

Figur 11-7. Markanvändning på projektområdet och i dess näromgivning enligt materialet CORINE 2018. Projekt-

området visas med en blå linje på kartan. 
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11.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Markanvändningens och samhällsstrukturens känslighet för inverkan av den planerade verksam-

heten är liten: området som omger projektet har redan tagits i bruk för energiproduktion, cirkulär 

ekonomi, avfallsbehandling, industri och marktäkt. I projektområdet drivs en avfallsförbrännings-

anläggning, och området stöder sig på det intilliggande industriområdet Fågelberget i väster och på 

riksväg 8.  

 

Å andra sidan finns det i närheten även barr- och blandskog samt områden med glesare bestånd. 

Dessa utgör en buffertzon mot träsk- och sankmarksområdet Storträsket i öster och mot Natura-

området Vedahugget. Naturaområdet är mest känsligt för påverkan. 

 

I den gällande detaljplanen har området planlagts dels som ett kvartersområde för byggnader och 

anläggningar för samhällsteknisk försörjning, dels som ett kvartersområde för avfallshantering, 

men i den anhängiga ändringen av detaljplanen har projektområdet anvisats som ett kvartersom-

råde för industri- och lagerbyggnader där en betydande anläggning för produktion eller lagring av 

farliga kemikalier får placeras (T/kem-1). 

 

11.5 Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte och då uppkommer inga konsekvenser för samhällsstruk-

turen eller markanvändningen. Storleken på förändringen är Ingen förändring från nuläget. 

Alternativ Alt 1 

I alternativet Alt 1 byggs Westenergys anläggningshelhet för tillverkning av flytande syntetiskt me-

tan (mängden producerat flytande syntetiskt metan uppskattas till cirka 15 000 ton per år) intill 

Westenergys befintliga avfallsförbränningsanläggning. Anläggningshelheten omfattar följande 

byggnadsdelar och funktioner: driftrum/transformator, elektrolysanläggning, väte-/batterilager, 

processbyggnad och kontrollrum, metaniseringsanläggning, lager, infångning av CO2, kylfläktar för 

sommarsäsong, kondenseringsanläggning och lastningsterminal. 

 

Den planerade anläggningshelheten och dess verksamhet är inte helt förenliga med de gällande 

högre plannivåerna som berör området (landskapsplan, generalplan), eftersom dessa högre planer 

inte anvisar någon specifik områdesreservering eller planbeteckning för kemiindustri. I landskaps-

planen har området anvisats som ett område för cirkulär ekonomi (EKO). Denna områdesreserve-

ring ger dock ett visst stöd åt den planerade verksamheten. På generalplanenivå har området an-

visats som ett område för avfallshantering, och i den gällande detaljplanen dels som ett område för 

byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning, dels som ett kvartersområde för av-

fallshantering. Att koncentrera funktioner i anslutning till avfallshantering, energiproduktion och 

cirkulär ekonomi är förenligt med de högre plannivåerna. 

 

Det planerade området är beläget i ett område som redan i dag omfattar funktioner i anslutning till 

avfallshantering, energiproduktion och cirkulär ekonomi, och därför strider projektet inte mot den 

nuvarande markanvändningen. Genomförandet av projektet förutsätter emellertid ändring 

av detaljplanen, eftersom tillverkning av syntetiskt metan förutsätter den särskilda beteckningen 

T/kem (kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där en betydande anläggning för produkt-

ion eller lagring av farliga ämnen får placeras). Korsholms kommun har börjat utarbeta en ändring 

av detaljplanen.  
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Att koncentrera verksamhet som avses i det planerade projektet till ett område som är specialiserat 

på avfallshantering, cirkulär ekonomi och energiproduktion ger agglomerations- och synergifördelar 

– projektet skapar förutsättningar för samhällsutveckling och främjar en polycentrisk samhälls-

struktur. Centraliseringen av funktionerna är gynnsamt med hänsyn till samhällsstrukturen. 

 

Genomförandet av projektet stöder och drar å andra sidan också fördel av de befintliga funktionerna 

i området. Det förläggs inom befintlig samhällsstruktur intill befintligt byggnadsbestånd. Projektet 

medför inga betydande förändringar för samhällsstrukturen i området. Projektet stöder sig på den 

befintliga infrastrukturen i den bebyggda delen av området, nära goda trafikförbindelser. Genom-

förandet av projektet bidrar också till produktionen av kolneutral avfallsbaserad energi och minsk-

ningen av utsläppsmålen inom trafiken.  

 

Projektet är beläget på södra sidan och i närheten av riksväg 8 och stöder sig därmed på det 

centrala nationella trafiknätet. 

 

I närområdena finns det bosättning som närmast på ett av stånd av cirka 1,2 km, Fågelberget, och 

denna bosättning finns redan inom industriområdets influensområde. Genomförandet av projektet 

bedöms inte avsevärt öka konsekvenserna för bosättning eller andra känsliga objekt. Genomföran-

det av alternativet kompletterar den befintliga samhällsstrukturen vid Stormossen. Genomförandet 

medför varken stora förändringar för region- eller samhällsstrukturen eller betydande splittring av 

samhällsstrukturen. 

 

Den närmaste platsen som är känslig för påverkan är Naturaområdet Vedahugget i öster. Tillverk-

ningen av syntetiskt metan omfattar inga funktioner som orsakar vibrationer. Buller-, landskaps- 

och trafikkonsekvenserna under byggtiden och under driften har beskrivits mer ingående i samband 

med respektive konsekvensbedömning. 

 

För de omgivande bostadsområdena uppkommer tack vare avståndet inga betydande förändringar 

i landskapsbilden – byggandet och funktionerna inom ramen för projektet begränsas till den egna 

områdesstrukturen. Projektet kan genomföras så att inga betydande skadliga eller försämrande 

konsekvenser uppkommer för bosättning, service, arbetsplatser, områden som är värdefulla med 

tanke på stadsbilden eller rekreationsområden. 

 

Storleken på den påverkan och den förändring som berör markanvändningen och samhällsstruk-

turen bedöms på det hela taget bli liten positiv. I den anhängiga detaljplaneändringen har området 

reserverats för industriella ändamål och projektet verkställer väl ändringen och uppdateringen av 

detaljplanen. Verksamheten förutsätter i fortsättningen en särskild planbeteckning, ”T/kem” (om-

råden avsedda för omfattande tillverkning, behandling eller lagring av kemikalier som är farliga för 

miljön eller hälsan).  

 

Med hänsyn till markanvändningen har projektet främst interna konsekvenser till följd av att bygg-

nader uppförs och utvidgas och nya verksamheter inleds. I närheten av projektområdet kan lokalt 

negativa konsekvenser uppkomma bl.a. av trafik, buller och damm under byggandet och driften. 

 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Alternativ Alt 0 medför inga förändringar jämfört med nuläget, men alternativ Alt 1 strider inte mot 

de riksomfattande målen för områdesanvändningen utan stöder målen på högre plannivåer. De 

gällande plannivåerna har ingen särskild områdesreservering/planbeteckning för kemiindustri, och 

därför förutsätter genomförandet av planen en ändring av detaljplanen för projektområdets del 

(T/kem). Storleken på förändringen är liten positiv. 
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Tabell 11-4. Betydelsen av konsekvenserna för samhällsstrukturen och markanvändningen. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  

stor  

negativ  

Stor  
negativ  

Måttlig ne-
gativ 

Liten  
negativ 

 

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Liten posi-
tiv 

Måttlig po-
sitiv 

Stor positiv 
Mycket  
stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Liten  Alt 0 
 Alt 1 Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 

stor 
Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 

nuläget 

 Stor Stor Mycket stor 
Mycket  

stor 

 

 

11.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Projektet motsvarar den anhängiga och planerade markanvändningen (ändringen av Stormossens 

detaljplan för att anvisa en särskild områdesreservering, T/kem) och har inga skadliga konsekven-

ser för samhällsstrukturen eller markanvändningen. I detaljplaneändringen, som styr byggandet, 

anvisas områdets användningsändamål, byggrätter och byggnadsytor. 

 

För anläggningar som medför risker för storolyckor fastställer Tukes en konsultationszon: inför en 

planändring eller betydande byggande i en sådan zon ska utlåtande begäras av Tukes och rädd-

ningsmyndigheten. 

 

11.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Man har strävat efter att beakta konsekvenserna av projektet på så bred front som möjligt. Be-

dömningen inbegriper inga osäkerheter; varken med hänsyn till den nuvarande eller den planerade 

markanvändningen. 

 

Förändringens storlek 
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12. NÄRINGAR OCH SERVICE 

12.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Alternativ Alt 0 har en liten negativ inverkan på näringslivet och servicen, eftersom de 

indirekta positiva konsekvenserna av 0-alternativet (nya projekt och innovationer, ex-

portpotentialen) inte blir verklighet. 

Alternativ Alt 1 har en liten positiv inverkan på näringslivet i Korsholm och i hela pend-

lingsområdet. Byggandet av anläggningshelheten sysselsätter många personer för viss 

tid. I driftskedet sysselsätter anläggningen bara några personer, men indirekta syssel-

sättningseffekter uppkommer i underhållet av anläggningen samt i logistik- och trans-

portkedjan för produkterna. Indirekta positiva verkningar uppkommer i och med den 

nya sektorkopplingen, vilket bäddar för nya projekt och innovationer även i andra delar 

av Finland. Den nya affärsverksamheten har dessutom bedömts ha global exportpot-

ential inom energiteknologin. 

 

12.2 Påverkningsmekanism 

I byggskedet utgörs konsekvenserna av sysselsättningseffekterna. Då projektet byggs sysselsätts 

utomstående underleverantörer inom olika branscher. Byggskedet bedöms räcka ungefär två år. 

Konsekvenser för andra näringar kan orsakas till exempel av trafiken. 

 

Under driften sysselsätter projektet några personer. Utöver detta ger underhållet av anläggningen 

och logistik- och produktionskedjan upphov till indirekta sysselsättningseffekter. 

 

Projektet är del av en ny form av sektorsanknytning mellan avfallsbehandlingsanläggningen och 

kemiindustrin, som möjliggör fortsatt utveckling av det befintliga klustret för energi och cirkulär 

ekonomi. Via potentiella nya projekt och innovationer uppstår positiva konsekvenser även på andra 

håll i Finland. Den nya affärsverksamheten har också exportpotential inom den globala energitek-

nologin. 

12.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

De direkta och indirekta effekterna på sysselsättningen och näringslivet av att projektet genomförs 

eller inte genomförs har bedömts som expertarbete. 

12.4 Nuläge 

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. År 2020 fanns 5 016 arbetsplatser i Korsholm, 

varav 5,8 % inom primärproduktionen, 25,8 % inom förädlingen och 65,8 % inom servicebran-

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

 

Arbetslöshetsgraden i Korsholm är lägre än det riksomfattande genomsnittet. Det antal företag som 

inledde och det antal företag som avslutade sin verksamhet var ungefär lika stort åren 2020–2021. 

Antalet företag i området har alltså i stort sett varit oförändrat.  
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Korsholm hör till Vasas pendlingsregion. Vasa är en kommun med cirka 67 600 invånare. År 2020 

fanns 34 621 arbetsplatser i Vasa, varav 0,4 % inom primärproduktionen, 26,4 % inom förädlingen 

och 72,1 % inom servicebranscherna. De arbetslösas andel av arbetskraften 2020 var 14,1 %. 

(Statistikcentralen, 2022) 

 

Arbetslöshetsgraden i Vasa håller samma nivå som det riksomfattande genomsnittet. Förhållandet 

mellan de företag som inledde och de företag som avslutade sin verksamhet var positivt åren 2020–

2021, det vill säga antalet företag ökade. 

12.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

I fråga om näringsliv och service bedöms känsligheten vara liten då man ser till hela regionen. 

12.5 Konsekvenser för näringar och service 

Alternativ Alt 0 

Om projektet inte genomförs kommer de indirekta positiva konsekvenserna (nya projekt och inno-

vationer, exportpotential) för näringslivet inte att realiseras, varvid konsekvenserna i 0-alternativet 

för näringar och service är små negativa.  

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. 

 

Byggande 

Konsekvenserna för näringslivet och servicen under den tid som tillverkningsanläggningen för syn-

tetiskt metan byggs anknyter till sysselsättningseffekterna. Byggandet av anläggningshelheten be-

döms räcka ungefär två år. Således bedöms konsekvenserna under byggtiden vara måttliga posi-

tiva. 

 

Drift 

De direkta effekterna på sysselsättningen under driften vid tillverkningsanläggningen för syntetiskt 

metan är små. Det bedöms att anläggningen sysselsätter några personer direkt. Underhållet av 

anläggningen och logistik- och distributionskedjan för det syntetiska metanet och det syre som 

eventuellt produceras har indirekta sysselsättningseffekter. 

 

Tillverkningsanläggningen för syntetiskt metan byggs för att producera kolneutral avfallsenergi i 

avfallsförbränningsanläggningen och för att svara på behovet av rent bränsle för tunga fordon. 

Verksamheten konkurrerar inte med de övriga aktörerna i området. Om projektet genomförs, be-

döms konsekvenserna under driften bli huvudsakligen lokala. 

 

Utöver de direkta effekterna har projektet positiva indirekta samhällsekonomiska effekter i och med 

uppkomsten av en ny affärsverksamhetssektor. Utvecklingen av det befintliga klustret för energi 

och cirkulär ekonomi möjliggör nya projekt och innovationer även på andra håll i Finland. Den nya 

affärsverksamheten har också exportpotential inom den globala energiteknologin. 

 

Om projektet genomförs, bedöms konsekvenserna för näringslivet och servicen vara måttliga posi-

tiva, då även de indirekta positiva effekterna beaktas. 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Det påverkade objektets känslighet bedöms vara liten. I en situation enligt alternativ Alt 0 är kon-

sekvenserna för näringslivet och servicen små negativa. I en situation enligt alternativ Alt 1 bedöms 
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storleken på förändringen under byggnadstiden och drifttiden vara måttlig positiv. Om projektet 

genomförs, bedöms konsekvenserna för näringslivet och servicen således vara små positiva.  

 

Tabell 12-1. Betydelsen av konsekvenserna för näringsliv och service. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  

stor  
negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket  

stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Alt 0  

Ingen  

föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten Alt 1 Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 
stor 

Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket  
stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

12.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Konsekvenserna av projektet för näringslivet bedöms vara positiva och därför finns det inget behov 

av att förebygga eller lindra negativa konsekvenser. 

12.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Eftersom bedömningen av konsekvenserna för näringslivet är rätt allmän, har osäkerhetsfaktorerna 

inga betydande konsekvenser för slutsatserna av bedömningen. Konsekvenserna för näringslivet är 

positiva och förutsätter ingen uppföljning. 

Förändringens storlek 
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13. LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ 

13.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört med nuläget. 

Projektområdet är beläget i ett industriområde i omedelbar närhet av en avfallsförbrän-

ningsanläggning. Alternativ Alt 1 bedöms inte orsaka någon förändring för de närlig-

gande landskapen och kulturmiljön. Anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan 

förläggs till den norra och nordöstra delen av projektområdet, varvid projektet inte 

påverkar fornlämningen i projektområdet. 

 

13.2 Påverkningsmekanism 

Projektområdet och den planerade tillverkningen av syntetiskt metan finns i omedelbar närhet av 

den nuvarande avfallsförbränningsanläggningen. Fastighetens östra och södra sida är obebyggda 

och avfallsförbränningsanläggningen finns i den norra delen.  Projektområdet ligger i närheten av 

Fågelbergets industriområde och Stormossens återvinningsstation. Anläggningen för tillverkning av 

syntetiskt metan förläggs till den östra och nordöstra delen av projektområdet.  

 

Inga påtagliga konsekvenser för landskapet uppkommer, eftersom byggnaderna blir låga jämfört 

med de befintliga byggnaderna samt likartade som de nuvarande byggnaderna i fråga om proport-

ioner. Fjärrlandskapet påverkas inte. 

 

Behovet av belysning på fastigheten kommer inte att förändras väsentligt jämfört med belysningen 

vid den befintliga avfallsförbränningsanläggningen. 

13.2.1 Det påverkade objektets känslighet 

Projektområdet samt landskapet och den byggda kulturmiljön i näromgivningen bedöms som helhet 

ha en liten känslighet för konsekvenserna. Projektområdet ligger i närheten av ett industriområde 

och Stormossens återvinningsstation, på den fastighet där Westenergy har en avfallsförbrännings-

anläggning. Fornlämningen Koppargruvan finns inom ett avgränsat skogsområde på projektområ-

det. 

13.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bedömningen av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön har gjorts som en sakkunnigbe-

dömning.  

13.4 Nuläge 

Projektområdet ligger i omedelbar närhet av en avfallsförbränningsanläggning, sydost om Stor-

mossens återvinningsstation. Näromgivningen består av ekonomiskogar och kalhyggen. På ett av-

stånd av mindre än en kilometer från projektområdet mot sydväst finns Stenträsk sportskyttecenter 

och friluftslederna vid Molnträsket. Skyddsområdet Vedahugget finns på projektområdets östra 

sida. 

 

I projektområdets omedelbara närhet finns inga landskapsmässigt värdefulla områden (Figur 13-1). 

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

område av riksintresse, ligger knappt fyra kilometer från projektområdet. Ungefär sex kilometer 
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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 fastigheten 499-436-5-86 finns fornlämningen Koppargruvan (1000003487), som är en koppar-

gruvsgrop från 1560-talet. Koppargruvan ligger intill ett fält för lagring och behandling av avfall. 

Fornlämningen Varggropen (1000003488) är en historisk arbets- och tillverkningsplats som ligger 

cirka 600 meter sydost om projektområdet. På Hamnmossen i Kvevlax, som ligger 1,3 km mot 

nordost från projektområdet, har man på 1980-talet påträffat delar av en träbåt från medeltiden 

och platsen har betecknats som en fast fornlämning. 

 

I närheten av projektområdet finns inga objekt som utgör byggt kulturarv. Avståndet till närmaste 

kulturhistoriskt värdefulla objekt är över tre kilometer. Kyro älvs kulturlandskap ligger öster om 

projektområdet, som närmast på ett avstånd av 3,4 km. På ett avstånd av cirka 4 km finns det 

närmaste byggda kulturmiljöobjektet av riksintresse (RKY); stengärdsgårdarna vid Moippevägen 

från 1700-talet.  

 

Projektet har inga konsekvenser för fornlämningarna, det byggda kulturarvet eller kulturlandskapet. 

Fornlämningen Koppargruvan finns inom ett avgränsat skogsområde utanför området för anlägg-

ningskonstruktioner. 

 

 

Figur 13-1. Områdets fornlämningar och värdefulla landskapsområden. 
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13.5 Konsekvenser för landskap och kulturmiljö 

Alternativ Alt 0 

I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. I 0-alternativet uppkommer 

inga konsekvenser jämfört med nuläget. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. Konstrukt-

ionerna i anläggningshelheten kommer att vara avsevärt lägre än den befintliga avfallsförbrännings-

anläggningen och byggnaderna liknar avseende skalan det befintliga byggnadsbeståndet. På grund 

av omfattningen av det byggande som förutsätts i projektet, byggandets placering i närheten av 

befintliga byggnader och trafikinfrastruktur och områdets obetydliga känslighet för förändringar i 

landskapet blir projektets konsekvenser för landskapsbilden små och berör endast ett litet närinflu-

ensområde. 

 

Anläggningshelheten förläggs till projektområdets östra och nordöstra del, varvid fornlämningen 

Koppargruvan inte utsätts för konsekvenser av projektgenomförandet. Genomförandet av projektet 

medför inga direkta eller betydande konsekvenser för det arkeologiska kulturarvet, byggnadsarvet 

eller värderade objekt i kulturmiljön i närheten av projektområdet. Förändringen i landskapet orsa-

kar inga betydande konsekvenser för de värderade områdena med anledning av avståndet mellan 

objekten, den redan tidigare förändrade landskapsstrukturen och skalan på byggandet. 

 

De nya anläggningskonstruktionerna kommer inte att förändra behovet av belysning på fastigheten 

jämfört med nuläget i anläggningsområdet. När projektet genomförs får området facklor med små 

s.k. pilot-lågor. Vid normal drift kommer lågorna inte att synas på grund av den övriga belysningen 

i området. I exceptionella situationer, till exempel vid uppkörning eller nedkörning av anläggningen, 

blir man tvungen att låta lågorna brinna i facklorna och då blir de synliga.  

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Alternativen Alt 0 och Alt 1 orsakar inga förändringar jämfört med nuläget. Det påverkade objektets 

känslighet bedömdes vara liten. 

 

Tabell 13-1. Betydelsen av konsekvenserna för landskap och kulturmiljö. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  
stor  

negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket  

stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Liten  Alt 0, 

Alt 1 
 Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket  

stor 
Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-

ring från 

nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
Stor Stor  

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

Förändringens storlek 
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13.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Genomförandet av projektet medför inga skadliga konsekvenser för landskapet eller kulturmiljön. 

Anläggningskonstruktionerna kommer att vara lägre än den befintliga avfallsförbränningsanlägg-

ningen. Projektet medför inga konsekvenser för fornlämningen på fastigheten 

13.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Bedömningen grundar sig på kartgranskningar samt på uppgifter om fornlämningar i influensområ-

det och om områden som är viktiga med tanke på värnandet om kulturmiljön eller landskapet. 

Utifrån tillgänglig information förknippas bedömningen inte med någon osäkerhet. 
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14. UTNYTTJANDE AV NATURRESURSER 

14.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

I ett läge där projektet inte genomförs, Alt 0, uppkommer en måttlig negativ konse-

kvens eftersom inget rent tungt bränsle och ingen ren fjärrvärme produceras. 

Om anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan genomförs enligt alternativ Alt 1 

bedöms betydelsen av konsekvenserna bli liten positiv. En måttlig positiv inverkan upp-

kommer bl.a. av att förnybar energi används i produktionen, fossila bränslen ersätts 

med kolneutralt bränsle för den tunga trafiken och att mängden fossila bränslen som 

används i fjärrvärmeproduktionen minskar. Produktionen av syntetiskt metan minskar 

belastningen på naturresurserna. 

 

14.2 Påverkningsmekanism 

Naturresurserna omfattar allt som människan kan utnyttja i naturen. Naturresurserna indelas i hu-

vudsak i förnybara och icke förnybara naturresurser. Till förnybara naturresurser räknas solstrålar, 

sötvatten, vind, vågor och skogsbiomassa. Icke förnybara naturresurser är bl.a. fossila bränslen 

(kol, naturgas, olja), metaller, mineraler, torv samt marksubstanser och stenmaterial. Obebyggd 

mark är också en naturresurs.  

 

Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser uppkommer främst indirekt via avfalls-

baserat bränsle. När koldioxid fångas upp ur rökgasflödet från avfallsförbränningen kan man pro-

ducera kolneutralt bränsle och med produkten – syntetiskt metan – ersätta fossila bränslen som 

används i den tunga trafiken och sjötrafiken. På det sättet kan belastningen på naturresurserna 

minskas.  

 

I processen använder anläggningen väte, vars produktion förutsätter mycket el som producerats 

på annat håll. Den el som behövs för projektet produceras med förnybar energi. Vid produktionen 

av syntetiskt metan kan man utnyttja kondensvatten från den befintliga avfallsförbränningsanlägg-

ningen, vilket minskar användningen av rent råvatten. Recirkulering av kondensvatten i processen 

för att tillverka syntetiskt metan minskar också i någon mån den mängd avloppsvatten som avleds 

till avloppet jämfört med nuläget. 

 

Dessutom kan den värme som uppkommer i processen för att tillverka syntetiskt metan utnyttjas i 

fjärrvärmenätet i närområdet. Mängden producerad värme på årsnivå blir cirka 100 GWh (12 MW 

tilläggseffekt), varvid mängden ren fjärrvärme som Westenergy producerar ökar med cirka 25 %. 

Detta motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet i cirka 5 100 fastigheter. 

14.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Utnyttjande av naturresurser har bedömts som ett sakkunnigarbete med utgångspunkt i förbrukad 

och producerad energi samt bränsle. Vid bedömningen har man dragit nytta av energibalanskalkyler 

där fossilt bränsle har ersatts. Bränsleklassificeringar som Statistikcentralen publicerat år 2021 med 

motsvarande effektiva värmevärden och emissionsfaktorer har utgjort utgångsvärden i kalkylerna. 

 

14.4 Nuläge 

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 
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GWh (Autoalan tiedotuskeskus, 2022). Den planerade tillverkningen av syntetiskt metan minskar 

mängden fossila bränslen som används i trafiken och sjötrafiken.  

14.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Det påverkade objektets känslighet bestäms enligt tillgången till naturresurser. Känslighetsnivån 

påverkas till exempel av mängden naturresurser regionalt och globalt samt regleringen av dem.  

 

I projektområdet finns det inga betydande naturresurser som inte skulle kunna utnyttjas på grund 

av projektet. Området är beläget i omedelbar närhet av Westenergys avfallsförbränningsanlägg-

ning, där vegetationen är tämligen sparsam. Projektområdet har redan förut bearbetats av männi-

skan och delvis bebyggts, och att genomföra projektet skulle inte till exempel leda till avverkning 

av stora skogsområden.  

 

I processen för tillverkning av syntetiskt metan kan man utnyttja kondensvatten som uppkommer 

i avfallsförbränningsanläggningen och avleds till avloppsreningsverket, vilket minskar behovet av 

råvatten i produktionen. 

 

Därför kan det påverkade objektets känslighet betraktas som liten.  

14.5 Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser 

Alternativ Alt 0 

I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. I nollalternativet uppkommer 

en måttlig negativ inverkan i och med att inget rent tungt bränsle och ingen ren fjärrvärme produ-

ceras. Om projektet inte genomförs bör andra lösningar tas fram för att ersätta fossilt bränsle.  

 

Då kan koldioxid inte fångas upp ur rökgaserna från behandlingen av icke återvinnbart avfall, och 

koldioxiden inte vidareförädlas för att utnyttjas. Om projektet inte genomförs kan man inte minska 

koldioxidutsläppen från avfallsförbränningsanläggningen och då uppkommer inga positiva konse-

kvenser. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. 

 

Under byggtiden kan naturresurserna exponeras för smärre negativa konsekvenser när berggrun-

den sprängs i den skogsbevuxna delen av projektområdet. 

 

Under driften uppkommer konsekvenser för naturresurserna av användningen av förnybar energi, 

produktionen av kolneutralt bränsle samt produktionen av ren fjärrvärme. När väte tillverkas med 

vindel, s.k. grön energi, kan man spara in på användningen av jungfruligt bränsle. Verksamheten 

orsakar inte heller några indirekta CO2-utsläpp. Anläggningen producerar väte i lager, varvid man 

utnyttjar produktionstopparna inom vindkraft. På årsnivå behövs 430 GWh elenergi. Om produkt-

ionen skulle ske med något annat än vindel, skulle den mängd bränsle som behövs t.ex. i form av 

tung brännolja uppgå till cirka 35 000 och i form av torv till cirka 150 000 ton om året, och då vore 

projektet inte längre genomförbart. 

 

Produktionen av syntetiskt metan ersätter fossila bränslen och minskar således belastningen på 

naturresurserna. Då flytande naturgas används som huvudsakligt bränsle i fartyg minskar CO2-

utsläppen från sjötrafiken betydligt. Genom projektet kan man även ersätta fossilt bränsle i pro-
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duktionen av fjärrvärme i och med att den värme som uppkommer i processen kan ledas till fjärr-

värmenätet i närområdet. Den fjärrvärme som kan produceras på årsnivå, motsvarande 100 GWh, 

tillgodoser behovet av uppvärmning i cirka 5 100 fastigheter. 

 

Vid tillverkningen av syntetiskt metan kan man vidare utnyttja kondensvatten från avfallsförbrän-

ningsanläggningen (20 000 m3), vilket klart minskar mängden rent råvatten som behövs för pro-

cessen. Recirkulering av kondensvatten minskar också mängden vatten som ska ledas till av-

loppsreningsverket. Användningen av rent råvatten i processen uppskattas medföra en liten negativ 

inverkan på utnyttjandet av naturresurser. 

 

När anläggningen är i drift exponeras naturresurserna för konsekvenser även via de kemikalier som 

behövs i processen. Den mängd kemikalier som behövs vid uppstarten är större än under driften, 

när katalysatorn och kaliumkarbonatet cirkulerar i processen. Mängderna kemikalier som behövs 

som råvaror i processen uppskattas bli mycket små på årsnivå och därför är även inverkan av 

kemikalierna liten negativ.  

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

När projektområdet granskas med hänsyn till utnyttjandet av naturresurser bedöms det påverkade 

objektets känslighet förbli liten. I ett läge där projektet inte genomförs, Alt 0, uppkommer en måttlig 

negativ konsekvens eftersom inget rent tungt bränsle och ingen ren fjärrvärme produceras. Om 

projektet genomförs, Alt 1, bedöms storleken på förändringen i fråga om utnyttjandet av naturre-

surser bli måttligt positiva. Då motsvarar betydelsen av de konsekvenser som gäller utnyttjandet 

av naturresurser en liten positiv inverkan.  

 

Tabell 14-1. Betydelsen av konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurser. 
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nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

14.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

De konsekvenser av projektets genomförande som gäller utnyttjandet av naturresurser är i huvud-

sak positiva, varvid det inte finns något behov av att förebygga och lindra dem.  

 

Mängden processvatten kan inte minskas och kondensvattnets återanvändbarhet kan inte ökas, och 

därför kan de negativa konsekvenserna för vattenförbrukningen varken förebyggas eller lindras. 

Förändringens storlek 
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14.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Vid bedömningen av mängden naturresurser som kan sparas har man tillämpat emissionskoeffici-

enter som är förknippade med osäkerhet. Detta bedöms inte väsentligt påverka slutresultatet. 
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15. TRAFIK 

15.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

 Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört med nuläget. 

Om anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan genomförs enligt alternativ Alt 1, 

bedöms konsekvensen för trafiken bli liten negativ. Den negativa övergripande konse-

kvensen orsakas av bland annat den obetydliga försämringen av smidigheten och sä-

kerheten i trafiken. Jämfört med nuläget är förändringen dock mycket liten. 

 

15.2 Påverkningsmekanism 

Projektet orsakar tung trafik på vägarna främst då slutprodukterna transporteras. Trafik orsakas 

dessutom av de arbetsresor som underhållsåtgärderna kräver. I takt med att projektet fortskrider 

kommer arbetsresorna ändå inte att öka jämfört med nuläget. I bedömningen ligger fokus på de 

förändringar i trafikens smidighet och säkerhet som trafikprestationerna och trafiken orsakar. Slut-

produkterna transporteras med långtradare eller, när det gäller syre, eventuellt via ett rör till den 

befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Arbetsresorna görs huvudsakligen med personbil eller 

tidvis med cykel. Servicetrafiken till anläggningen hänför sig till underhållet och skötseln av anlägg-

ningen och sker främst med skåpbilar och långtradare. 

15.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bedömningen av den trafikmängd som projektet orsakar och konsekvenserna av trafikstrukturen 

för närområdena görs i form av en sakkunnigbedömning. Konsekvenserna för trafiken bedöms i 

förhållande till den nuvarande och den prognostiserade trafiken på vägarna. Trafikmängdens bety-

delse bedöms genom att förändringen ställs i förhållande till den nuvarande situationen i området. 

I bedömningen beaktas korsningarnas och anslutningarnas funktion. 

15.4 Nuläge 

År 2021 var den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på riksväg 8 vid den planskilda anslutningen 

9 317 fordon per dygn, av vilken den tunga trafikens andel var 774 fordon per dygn (Trafikledsver-

ket 2022).  

 

Trafiken till anläggningsområdet löper från riksväg 8 (Karlebyvägen) via den planskilda anslut-

ningen och rondellen till Fågelbergsvägen och längs den nya vägförbindelsen direkt till avfallsför-

bränningsanläggningen (Figur 15-1). Den trafikmängd som hänför sig till avfallsförbränningsan-

läggningens nuvarande verksamhet består av 50 tunga fordon per dygn (cirka 12 500 fordon per 

år). Därtill förekommer personbilstrafik till avfallsförbränningsanläggningen och den består av cirka 

3 600 fordon per år (cirka 15 fordon om dagen). Trafiken till området sker till största delen från 

måndag till lördag klockan 7–20. Den nya vägförbindelsen styr trafiken till och från avfallsförbrän-

ningsanläggningen förbi Stormossens avfallscentral direkt till avfallsförbränningsanläggningen. I 

närheten av trafikeringsområdet finns inga bostäder. 
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Figur 15-1. Trafikmängderna i nuläget och vägförbindelserna till anläggningsområdet. 

 

15.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Väg- och gatunätets känslighet bedömdes vara liten. Ökningen i trafikmängden i alternativ Alt 1 

påverkar trafiknätet negativt, eftersom smidigheten och säkerheten i regel försämras då trafiken 

ökar. En ny vägförbindelse har dock byggts till projektområdet för att förbättra smidigheten och 

säkerheten i trafiken. 

15.5 Konsekvenser för trafiken 

Alternativ Alt 0 

I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. I detta fall ändras trafiken till 

projektområdet inte och inga förändringar sker i den jämfört med nuläget. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. Som biprodukt 

i processen kan man även tillverka 60 000 t/a industriellt syre. 

 

Byggande 

Genomförandet av produktionsanläggningen för syntetiskt metan innebär att nya byggnader och 

processteknik byggs. Detta orsakar både tung trafik och skåpbils- samt personbilstrafik. Troligtvis 

behövs också specialtransporter. Byggnadsarbetet beräknas pågå i 1,5–2 år.  

 

Det är omöjligt att i det här läget uppskatta den sammanlagda trafikmängden under byggtiden. I 

fråga om den tunga trafiken uppskattas tiotals fordon vara i gång per dygn under de livligaste 
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tidpunkterna. Trafiken till anläggningsområdet löper från riksväg 8 (Karlebyvägen) via den plan-

skilda anslutningen och rondellen till Fågelbergsvägen och längs den nya vägförbindelsen direkt till 

avfallsförbränningsanläggningen (Figur 15-1). Smidigheten och säkerheten i trafiken håller god 

nivå. 

 

Produktion 

Den nya produktionsanläggningen för syntetiskt metan skulle öka den tunga trafiken med cirka 

1 700 fordon om året, om syret som uppkommer som biprodukt också transporteras bort från om-

rådet med långtradare. Om endast det syntetiska metanet transporteras bort från området, skulle 

den tunga trafiken öka med 300 tunga fordon. I båda fallen är det fråga om transport av farligt 

gods. Riskerna till följd av detta behandlas i kapitel 21. Trafikökningen gäller riksväg 8 (Karlebyvä-

gen), Fågelbergsvägen via den planskilda anslutningen och rondellen samt den nya vägförbindelsen 

till avfallsförbränningsanläggningen (Figur 15-1). Smidigheten och säkerheten i trafiken håller god 

nivå. Inga förändringar förväntas i persontrafiken jämfört med nuläget. Trafiken till området be-

döms också i fortsättningen ske till största delen mellan måndag och lördag klockan 7–20. 

 

Det bedöms att mängden persontrafik inte förändras och att mängden tung trafik ökar endast i liten 

mån jämfört med nuläget. Största delen av trafiken löper längs den nya vägen och Karlebyvägen. 

På basis av detta kan konsekvenserna för trafiken bedömas bli små (och negativa).  

 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Det påverkade objektets känslighet bedömdes vara liten. Alternativ Alt 0 medför inga förändringar 

för trafiken jämfört med nuläget. Att konsekvenserna får en negativ total betydelse i alternativ Alt 

1 beror bland annat på att smidigheten och säkerheten i trafiken försämras något. Jämfört med 

nuläget är förändringen dock mycket liten. Förändringens betydelse förblir liten negativ. 

 

Tabell 15-1. Betydelsen av konsekvenserna för trafiken. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  

stor  
negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket  

stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Alt 1  Alt 0  Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 
stor 

Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket  
stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

15.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

De mest betydande konsekvenserna för trafiken uppstår av transporten av produkter under pro-

duktionen. Marknadsläget avgör riktningen på trafiken från den planskilda anslutningen. Den nya 

vägförbindelsen förbättrar smidigheten och säkerheten i trafiken. Det finns inte någon bosättning i 

närheten av den nya vägen.   

Förändringens storlek 
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15.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

I detta skede har man inte fattat beslut om huruvida det industriella syret som uppkommer som 

biprodukt ska transporteras bort från området eller inte. Detta medför variationer i den uppskattade 

mängden tung trafik (1 700 fordon per år vs. 300 fordon per år). I båda fallen är den tunga trafikens 

ökning liten jämfört med nuläget. 
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16. BULLER OCH VIBRATIONER  

16.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Alternativ Alt 0 medför ingen förändring jämfört med nuläget. 

Om anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan genomförs enligt alternativ Alt 1, 

bedöms konsekvensen för bullret vara liten negativ. Den negativa övergripande konse-

kvensen orsakas av de nya bullerkällorna. Jämfört med nuläget är förändringen dock 

mycket liten. 

Om anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan genomförs enligt alternativ Alt 1, 

bedöms konsekvenserna för vibrationer inte orsaka någon förändring jämfört med nu-

läget. 

 

16.2 Påverkningsmekanism 

Buller och vibrationer är fysikaliska olägenheter. Icke-önskvärt ljud som stör livsfunktionerna eller 

organismen kallas buller. Buller fortplantas i luften i form av ljudvågor och orsakar en hörselför-

nimmelse. Det hörbara ljudet kan vara störande till exempel om det är för högt, och om det pågår 

länge kan det också vara skadligt för hälsan. Bullrets egenskaper, såsom dess styrka, variationer i 

styrkan, den tidsmässiga förekomsten och frekvensen påverkar hur bullret upplevs och konsekven-

sen av det. 

 

Vibrationer fortplantas vanligen via marken och orsakar vibrationer i byggnader, som förnims med 

känselsinnet. Skälvning kan upplevas som obehaglig och störande. Vibrationskällor kan vara till 

exempel trafik, tunga maskiner och anordningar samt bergsprängning. Till vibrationsfenomenet hör 

i väsentlig grad också stomljud. Det är fråga om vibrationer i konstruktioner med frekvenser som 

överskrider människans hörseltröskel (>16 Hz) och som förnims som ett lågfrekvent ljud. Dess 

källa är vibrationer som fortplantas till konstruktioner via marken. Vibrationerna i konstruktionerna 

får den omgivande luften att vibrera, vilket i sin tur åstadkommer en hörselförnimmelse. Huruvida 

vibrationerna tar sig uttryck som vibrationer som människan förnimmer eller som stomljud beror 

på bland annat impulsens frekvens, markegenskaperna och själva byggnadens vibrationsegen-

skaper. 

 

Vibrationsolägenheter förekommer särskilt i mjuk mark som innehåller rikligt med vatten (lera, silt, 

gyttja och torv). I dessa förhållanden sprids lågfrekventa vibrationer relativt långt. På motsvarande 

sätt sprids lågfrekventa vibrationer inte särskilt långt i grovkornig mark (sand, grus, morän). De 

jordarter som påverkas mest av stomljud är täta moräner och berg, där frekvensintervallet för 

vibrationerna i jordmånen är rätt högt och befinner sig i människans hörselområde. 

 

16.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bullernivåerna i projektalternativen undersöktes med hjälp av bullermodellering. Som modellerings-

program användes SoundPLAN 8.2 och nordiska beräkningsmodeller för industribuller (GPM:2019) 

och vägtrafikbuller (RTN:1996).  

 

De nya verksamheternas konsekvenser för buller har bedömts med hjälp av läges- och bullerdata 

om identifierade bullerkällor, som baserar sig på värden som verksamhetsutövaren tillhandahållit. 

Bullernivåerna har bedömts utifrån de föregående bullermodellerna, som har utökats med de nya 
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bullerkällorna som uppkommer i och med det projekt som planeras och det trafikbuller som orsakas 

av de nya trafikarrangemangen (den nya vägförbindelsen till området). 

 

I den planerade verksamheten är det främst kompressorerna i byggnaderna och processen som 

orsakar buller. Trafikökningen bedöms också påverka bullernivån i liten mån. I produktionen av 

syntetiskt metan finns inga funktioner som orsakar vibrationer.  

 

16.4 Nuläge 

Funktionerna på mellanlagrings- och hanteringsfältet, såsom sållningsutrustningen, skoplastaren 

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

I avfallsförbränningsanläggningen och på fältet för lagring och hantering av avfall finns inga funkt-

ioner som orsakar vibrationer. 

 

I samband med MKB-utredningen 2015 undersöktes miljöbullret i området och i mätningarna 

granskades speciellt bullerkonsekvenserna för Naturaområdet Vedahugget. Avfallsförbränningsan-

läggningens bullerområde med bullernivån 55 dB dagtid begränsas i praktiken till anläggningens 

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

läggningens byggnad. Målnivån 45 dB nattetid underskrids i Naturaområdet.  

 

Det finns inga betydande vibrationskällor i området. 

16.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Områdets känslighet bedöms vara liten i fråga om buller. Bullernivån vid gränsen till det nära be-

lägna Naturaområdet är 40–45 dB nattetid (riktvärdet nattetid är 45 dB). På grund av sportskytte-

centret, avfallsförbränningsanläggningen och stenbrotten som finns i närheten av Naturaområdet 

Vedahugget är området inte i naturtillstånd när det gäller buller. Om bullret ökar avsevärt skulle 

det eventuellt kunna störa lockropen från de fåglar som häckar i området och även parbild-

ningen/häckningsframgången, men eftersom det inte finns några arter som kräver särskild upp-

märksamhet bedöms konsekvenserna bli små. 

 

I fråga om vibrationer bedöms känsligheten också vara liten, eftersom det inte finns områden som 

är känsliga för vibrationer i närheten av projektområdet. 

16.5 Konsekvenser för buller och vibrationer 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte på objektet i fråga och verksamheten i området fortsätter 

i enlighet med det nuvarande miljötillståndet. Den genomsnittliga bullernivån dagtid och nattetid i 

nuläget visas på bilden (Figur 16-1). 
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Figur 16-1. Buller enligt Alt 0. Till vänster medelvärden dagtid (kl. 7–22) och till höger medelvärden nattetid (kl. 

22–7). 

  

Det finns inga betydande vibrationskällor i området. 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan.  

 

Bullret under byggtiden orsakas främst av vanliga arbetsmaskiner. Dessutom kan det bli aktuellt 

att krossa sten, men sådant buller uppkommer mycket sporadiskt. Jordmånen är morän och antag-

ligen behövs ingen pålgrundläggning vid byggandet. Eventuell pålning är kortvarig och den enda 

byggåtgärden som orsakar vibrationer. I närheten av projektområdet finns inga objekt som är 

känsliga för vibrationer, men buller med en impulsartad karaktär kan höras till skyddsområdet. 

Byggnaderna uppförs i huvudsak av element och stålkonstruktioner samt delar som transporteras 

till området färdigt monterade så att inget buller uppkommer av monteringen. 

 

Utöver den nuvarande verksamheten orsakar den planerade verksamheten buller närmast från 

kompressorerna i byggnaderna och processen. Trafikökningen bedöms också påverka bullernivån i 

liten mån. 

 

Den genomsnittliga bullernivån dagtid och nattetid som bedömts med hjälp av modellering visas på 

bilden (Figur 16-2.).   
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Figur 16-2. Buller enligt Alt 1. Till vänster medelvärden dagtid (kl. 7–22) och till höger medelvärden nattetid (kl. 

22–7). 

  

Det planerade projektet väntas inte medföra några vibrationskällor, inte ens i byggskedet, och 

därför bedöms inga förändringar uppkomma jämfört med nuläget. 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

 

Eftersom den nuvarande verksamheten i projektområdet orsakar så mycket mer buller än den pla-

nerade verksamheten i Alt 1, kommer bullernivån i området inte att förändras avsevärt och därför 

bedöms konsekvensen i fråga om buller vara liten negativ. 

 

I fråga om vibrationer bedömer man att inga förändringar sker jämfört med nuläget. 
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Tabell 16-1. Betydelsen av konsekvenserna för buller och vibrationer. 

   
 

 

 

     
 

 

  Mycket stor  

negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket stor 

positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten 
Alt 1 

(buller) 
 

Alt 0 

(bul-

ler), 

Alt 0-1 

(vibrat-

ioner) 

 Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 

stor 
Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-

ring från 

nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket 

stor 

Mycket stor  Mycket stor Mycket stor Stor Stor  

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Stor Stor Mycket stor Mycket stor 

 

 

16.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

 

De nya bullerkällorna som uppkommer i och med det projekt som planeras i Alt 1 kommer att vara 

dämpade så att deras bullernivå kommer att stanna under 85 dB på en meters avstånd. 

 

För närvarande finns det inga betydande vibrationskällor i området och det bedöms att inga vibrat-

ionskällor kommer att finnas i området i och med det planerade projektet, inte heller i byggskedet. 

16.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Bullerkällornas läge och bullernivåerna preciseras allteftersom planeringen av anläggningen fort-

skrider. I bedömningen antar man dock att de kommer att vara några meter högre än den planerade 

höjden i nuläget. Konsekvensen för buller kommer alltså sannolikt att vara något mindre än vad 

som bedömts, men eftersom bullernivån inte annars heller kommer att förändras avsevärt, bedö-

mer man att denna osäkerhetsfaktor är obetydligt liten. När mer detaljerade planer för anlägg-

ningen är klara görs en bullermodellering och en närmare granskning av bullerkonsekvenserna. 

Förändringens storlek 
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17. LUFTKVALITET 

17.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

 De utsläpp i projektet som påverkar luftkvaliteten mest orsakas av den tunga trafiken. 

Projektet i sig minskar CO2-utsläppen med uppskattningsvis 40 000 t/a om det genom-

förs (Alt 1). Trafiken orsakar förbränningsbaserade avgasutsläpp och partikelliknande 

gatudamm. I alternativ Alt 0 fortsätter avfallsförbränningsanläggningens verksamhet 

som förut. Konsekvenserna för luftkvaliteten är snarlika nuläget. Enligt bedömningen 

är verksamhetens konsekvenser för luftkvaliteten små. 

 

I alternativ Alt 1 orsakar transporterna av syntetiskt metan och syre en liten ökning i 

den tunga trafiken. Enlig bedömningen innebär ökningen i trafikmängden inte att gräns- 

och riktvärdena för luftkvaliteten överskrids vid de närmast belägna bostadsfastighet-

erna. Utsläppen från trafiken är en del av områdets totala utsläpp och de sprids över 

ett större område. Den minskade mängden koldioxidutsläpp påverkar luftkvaliteten po-

sitivt, men för klimatet är konsekvensen ännu större. 

 

17.2 Påverkningsmekanism 

Verksamheten bedöms inte orsaka utsläpp i luften och den påverkar inte den mängd orenheter som 

släpps ut i luften från avfallsförbränningsanläggningen. Under driften fångas uppskattningsvis 

40 000 t/a koldioxid in från avfallsförbränningsanläggningens rökgaser. Utsläppen från avfallsför-

bränningsanläggningen består av rökgaser och eventuella luktutsläpp som uppstår under drifts-

stopp (Westenergy, 2015). Konsekvensen av spridningen av rökgaser för luftkvaliteten bedöms 

gälla ett stort område som sträcker sig många kilometer från avfallsförbränningsanläggningen. 

 

De luftutsläpp som driften orsakar bedöms gälla i huvudsak avgaser från förbränningsmotorer som 

används i trafiken och gatudamm som bildas då vägytor slits. Avgaserna innehåller utsläpp i gas-

form och utsläpp av finpartiklar (diameter under 2,5 µm), medan gatudammet består av främst 

större inhalerbara partiklar (diameter under 10 µm) och ännu större partiklar än så. Driften medför 

ökade transportmängder då kondenserat metan och producerat syre förs bort med tunga fordon. 

Arbetsresornas mängd uppskattas inte öka under projektet. 

 

Markbyggnadsarbete och annat byggarbete samt den trafik som byggarbetet orsakar medför kon-

sekvenser för luftkvaliteten under byggtiden.  

17.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Luftkvaliteten i området i nuläget beskrevs utifrån de undersökningar som gjorts om luftkvaliteten 

i Vasa med omnejd. Luftutsläppen från produktionsanläggningen i nuläget beskrevs utifrån utsläp-

pen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning och beräkningarna av utsläppen från den 

tunga trafiken som går till området. 

 

Konsekvenserna under byggtiden bedömdes utifrån luftkvaliteten i området i nuläget och utifrån 

den information som fåtts om motsvarande objekt. Konsekvenserna av verksamheten bedömdes 

utifrån luftkvaliteten i området i nuläget, mätningar av luftutsläppen och en uppskattning av de 

kommande luftutsläppen från verksamheten.  

 

Utsläppen i gasform (bränslebaserade) som den tunga trafiken ger upphov till under driften beräk-

nades med hjälp av den uppskattade trafikmängden, enhetsvisa utsläppsfaktorer och uppskattade 
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transportkilometer. Uppgifter om de totala utsläppen från den nuvarande trafiken var inte tillgäng-

liga, och därför beräknades utsläppen i alternativ Alt 0 med samma metod. De bränslebaserade 

utsläppen uppskattades med en beräkningsmodell för trafikutsläpp, den så kallade LIPASTO-mo-

dellen, som VTT utvecklat. I beräkningen beaktas inte partikelutsläpp från det gatudamm som tra-

fiken rör upp. Databasen för enhetsvisa utsläppsfaktorer togs ur bruk den 1 augusti 2022 på grund 

av föråldrade data (de enhetsvisa utsläppsfaktorerna uppdaterades senast 2017), men enligt be-

dömning kan metoden användas för grov uppskattning av utsläpp, eftersom också avgasutsläppen 

från den tunga trafiken i nuläget beräknades med denna metod. Avgasutsläppen under byggtiden 

beräknades inte med LIPASTO-modellen, eftersom det är svårt att i det här skedet uppskatta den 

totala trafikmängden, de olika faserna är relativt kortvariga och konsekvenserna av avgaserna för 

luftkvaliteten bedöms vara små. Utöver den tunga trafiken förekommer det också personbilstrafik 

i området, men den bedöms ha samma omfattning i alla alternativ. Dessa konsekvenser för luft-

kvaliteten har bedömts verbalt som en expertbedömning. 

17.4 Nuläge 

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-

serade gasutsläppen från industri och energiproduktion 2020 var betydligt större än 2019. På om-

rådet används tung brännolja numera endast i fartyg, i produktutveckling av motorer och vid as-

falttillverkning. I Korsholm är vägtrafiken den största enskilda utsläppskällan (31 % av utsläppen) 

(Korsholms 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 i Stormossens område. Kon-

trollpunkterna i Vasa beskriver luftkvaliteten i en stad och luften vid Stormossen bedöms vara re-

nare, åtminstone i fråga om partiklar. Utsläppen från Stormossens område består av rökgasutsläpp 

från avfallsförbränningsanläggningen samt damm- och gasutsläpp från Stormossens avfallscentral. 

Utsläpp orsakas också av trafiken vid anläggningarna.  

 

I stadsmiljö bestäms halterna av kvävedioxid av trafikutsläppen. De gällande rikt- eller gränsvär-

dena för kvävedioxid överskreds inte. Årsmedeltalet för halterna av inhalerbart stoft var lägre än 

under tidigare år. Gränsvärdet per dygn överskreds 2 gånger under året, då det tillåtna antalet 

överskridningar är 35 per år. Riktvärdet för månadens näst högsta dygnsvärde överskreds inte. 

Bedömd på basis av index var luftkvaliteten i Vasa år 2020 god 52,8 % av dagarna (191 dagar). 

Luftkvaliteten var måttlig 39,2 % (142 dagar), otillfredsställande 6,1 % (22 dagar), dålig 1,6 % (6 

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

17.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Känsligheten hos det granskade området för konsekvenserna av förändringar i luftkvaliteten be-

döms vara liten. Projektet är beläget på ett område som är utmärkt som kvartersområde för bygg-

nader och anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning. Sedan tidigare finns där 

Westenergys avfallsförbränningsanläggning. I dess omedelbara närhet finns inga bostadsbyggnader 

eller känsliga objekt, såsom daghem, sjukhus eller skolor. Den närmaste bosättningen finns på 

ungefär 1 kilometers avstånd och Molnträskets friluftsled löper som närmast cirka 800 meter syd-

väst om projektområdet. Luftkvaliteten har bedömts vara måttlig eller sämre, och i området finns 

det flera andra utsläppskällor, såsom kraftverk, livliga trafikleder och industrianläggningar. 
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17.5 Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte på objektet i fråga och verksamhetens konsekvenser för 

luftkvaliteten förändras inte jämfört med nuläget. Luftutsläppen från Westenergy Ab:s avfallsför-

bränningsanläggning är en del av områdets totala utsläpp. Konsekvenserna av luftutsläppen för 

luftkvaliteten i området pågår så länge som avfallsförbränningsanläggningen är i drift. Avfallsför-

bränningsanläggningens konsekvenser för luftkvaliteten i området har bedömts bli små. 

 

För att åstadkomma en bedömning av konsekvenserna av ökningen i trafikutsläppen för luftkvali-

teten jämfört med nuläget bedömdes Westenergy Ab:s trafikutsläpp med samma metod i alla al-

ternativ (Alt 0 och Alt 1). Som utsläppsdata i beräkningen användes utsläppsfaktorer för lastbil med 

släpvagn (40 t). Antagandet i beräkningen var att transporterna är fulla i den ena riktningen och 

tomma i den andra riktningen. I alternativ Alt 0 är mängden tung trafik på Lagervägen 12 500 

transporter om året i båda riktningarna, det vill säga 34 transporter per dygn. Transportsträckans 

längd uppskattades till 2 km i vardera riktningen. Längden på en transport är alltså 4 km. Beräk-

ningen av avgasutsläpp innefattade inte de arbetsresor som görs i området. 

 

De enhetsutsläpp som användes i beräkningen av transporttrafiken och de beräknade utsläppen 

från transporttrafiken för en sträcka på 4 km i Alt 0 presenteras i Tabell 17-3. 

 

Tabell 17-1. Bedömning av utsläppen från transporttrafiken (Alt 0). 

Utsläpp 

Lastbil med släpvagn 

Utsläpp från trans-

porttrafiken totalt t/a 

Tom, 

utsläpp/enhet 

g/km 

Full, 

utsläpp/enhet 

g/km 

Kolmonoxid (CO) 0,37 0,52 0,02 

Kolväten (CH) 0,084 0,1 0,00 

Kväveoxider (NOx) 4,7 6,5 0,3 

Partiklar (PM) 0,04 0,062 0,00 

Metan (CH4) 0,0054 0,0056 0,000 

Dikväveoxid (N2O) 0,029 0,029 0,001 

Svaveldioxid (SO2) 0,0026 0,004 0,0002 

Koldioxid (CO2) 788 1 197 50 

 

Då man granskar utsläppsmängderna ska man beakta att utsläppen fördelar sig jämnt över hela 

transportsträckan. De delar av transportsträckorna som löper utanför Lagervägen har inte beaktats 

i beräkningarna.  

 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. Det konden-

serade syntetiska metanet flyttas från tillverkningsområdet med tunga transporter, vilket innebär 

att anläggningens verksamhet ökar trafikmängden. Transporten av det producerade syret med 

tunga fordon kan också påverka mängden tung trafik i området. 

 

Under driften fångas uppskattningsvis 40 000 t/a koldioxid in från avfallsförbränningsanläggningens 

rökgaser, vilket förbättrar luftkvaliteten i området, men för klimatet är konsekvensen ännu större. 
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I beräkningen av trafikutsläpp användes utsläppsfaktorer för lastbil med släpvagn (40 t) som ut-

släppsdata. Antagandet i beräkningen var att transporterna är fulla i den ena riktningen och tomma 

i den andra riktningen. I alternativ Alt 1 är mängden tung trafik på Lagervägen 14 200 transporter 

om året i båda riktningarna, det vill säga 39 transporter per dygn. Transportsträckans längd upp-

skattades till 2 km i vardera riktningen. Längden på en transport är alltså 4 km. Beräkningen av 

avgasutsläpp innefattade inte de arbetsresor som görs i området. 

 

Konsekvenserna av den ökade trafikmängden för luftkvaliteten bedöms vara liten. Däremot är kon-

sekvenserna av minskningen av CO2-utsläppen för luftkvaliteten liten positiv. Konsekvenserna för 

klimatet är större än konsekvenserna för luftkvaliteten. 

 

De enhetsutsläpp som användes i beräkningen av transporttrafiken och de beräknade utsläppen 

från transporttrafiken för en sträcka på 4 km i Alt 0 presenteras i Tabell 17-2. 

 

Tabell 17-2. Bedömning av utsläppen från transporttrafiken (Alt 1). 

Utsläpp 

Lastbil med släpvagn 

Utsläpp från trans-

porttrafiken totalt t/a 

Tom, 

utsläpp/enhet 

g/km 

Full, 

utsläpp/enhet 

g/km 

Kolmonoxid (CO) 0,37 0,52 0,03 

Kolväten (CH) 0,084 0,1 0,01 

Kväveoxider (NOx) 4,7 6,5 0,3 

Partiklar (PM) 0,04 0,062 0,00 

Metan (CH4) 0,0054 0,0056 0,000 

Dikväveoxid (N2O) 0,029 0,029 0,002 

Svaveldioxid (SO2) 0,0026 0,004 0,0002 

Koldioxid (CO2) 788 1 197 56 

 

Då man granskar utsläppsmängderna ska man beakta att utsläppen fördelar sig jämnt över hela 

transportsträckan. De delar av transportsträckorna som löper utanför Lagervägen har inte beaktats 

i beräkningarna. 

 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Det påverkade objektets känslighet bedömdes vara liten. I alternativ Alt 0 uppkommer inga konse-

kvenser för luftkvaliteten. I alternativ Alt 1 är konsekvensen för luftkvaliteten liten. De mest bety-

dande utsläppen som påverkar luftkvaliteten härrör från den tunga trafiken. Den minskade mäng-

den koldioxidutsläpp påverkar luftkvaliteten positivt, men för klimatet är konsekvensen ännu större. 

Som helhet bedöms konsekvensen vara liten positiv. 
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Tabell 17-3. Betydelsen av konsekvenserna för luftkvaliteten och klimatet 

   
 

 

 

     
 

 

  Mycket stor  

negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket stor 

positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Liten  Alt 0  Alt 1 Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 

stor 
Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket 

stor 

Mycket stor  Mycket stor Mycket stor Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor Mycket stor Mycket stor 

 

 

17.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Det damm som uppstår under byggtiden kan minskas genom att man i mån av möjlighet undviker 

att samtidigt utföra flera sådana arbeten som ger upphov till mest damm och genom att beakta 

rådande väderförhållanden.  

 

Det damm (gatudamm) som trafiken orsakar under byggtiden och verksamheten kan minskas ge-

nom lägre körhastigheter i området, genom att vägarna hålls i bra skick och genom borstning i rätt 

tid.  

17.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Transportmängderna i projektet är en uppskattning som i någon mån ökar uppskattningen av av-

gasutsläppen från trafiken. Den korta transportsträckan som använts i beräkningen minskar dock 

osäkerheten, då utsläppsmängderna är relativt små. I bedömningen användes LIPASTO-metoden. 

Metoden uppdaterades 2017 med de senaste enhetsvisa utsläppsfaktorerna. Utvecklingen av bil-

parken (såsom att elbilar blir vanligare) påverkar mängden trafikutsläpp. LIPASTO-metoden beak-

tar endast avgasutsläpp och man kan inte bedöma mängden gatudamm och spridningen av gatu-

damm med den. 

 

Osäkerhetsfaktorerna bedöms trots det inte ha någon betydande påverkan på slutsatserna i be-

dömningen. 

Förändringens storlek 



 

115 

 

18. KLIMAT 

18.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Med anledningen av den fortskridande klimatförändringen och det kritiska be-

hovet av att minska utsläppen av växthusgaser har känsligheten i influens-

området bedömts vara stor. I alternativ Alt 0 genomförs inte dessa åtgärder 

för att stävja klimatförändringen varvid en måttlig negativ inverkan uppkom-

mer. I alternativ Alt 1 uppkommer små negativa konsekvenser under byggt-

iden (byggnadsmaterial, transporter, behov av energi). På det hela taget in-

nebär alternativ Alt 1 emellertid en stor positiv inverkan i och med tillvarata-

gandet av avfallsförbränningsanläggningens CO2-utsläpp och produktionen av 

rent bränsle för trafiken, fjärrvärme och grönt väte. 

 

18.2 Påverkningsmekanism 

Klimatkonsekvenserna under byggtiden orsakas av energiförbrukningen, byggnadsmaterialen och 

transporterna av dem till projektområdet samt den övriga trafiken i anslutning till byggandet. Kli-

matförändringarna under driften hör samman med infångningen av avfallsförbränningsanläggning-

ens koldioxidutsläpp och tillverkningen av rent bränsle. Tillverkning av syntetiskt metan på det sätt 

som beskrivs i kapitel 3.3.2 skulle enligt en preliminär uppskattning minska den befintliga avfalls-

anläggningens CO2-utsläpp med cirka 40 000 t/a. Den producerade, rena gasen kan ersätta över 

20 miljoner liter fossil brännolja för den tunga trafiken. Mängden flytande syntetiskt metan (LSNG) 

som kan tillverkas per år (15 000 t) motsvarar till exempel det årliga behovet hos 2–4 passagerar-

/bilfärjor. Dessutom kan den spillvärme som uppkommer i processen (cirka 100 GWh/a) utnyttjas 

som en kolneutral källa till fjärrvärme i det omgivande fjärrvärmenätet. Mängden ren fjärrvärme 

som Westenergy producerar skulle då öka med 25 %. Det skulle motsvara det årliga uppvärm-

ningsbehovet i cirka 5 100 fastigheter. 

18.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bedömningen av konsekvenserna för klimatet genomfördes som en sakkunnigbedömning med stöd 

av miljöministeriets handledning i bedömning av klimatkonsekvenser inom ramen för ett MKB-för-

farande (Hildén et al., 2021). Bedömningen av klimatkonsekvenserna gjordes som en sakkunnig-

bedömning. Konsekvenserna av anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan under byggtiden 

bedömdes i huvudsak verbalt på grund av det aktuella planeringsskedet och de osäkerhetsfaktorer 

som var förknippade med byggmaterialen, transporterna och behovet av energi. Vid bedömningen 

av konsekvenserna under anläggningsdriften drog man fördel av bl.a. Statistikcentralens utsläpps-

faktorer (DEFRA) och VTT:s databas LIISA. 

18.4 Nuläge 

Nästan hälften av växthusgasutsläppen i Korsholms kommun härrör från trafiken och transporterna 

(SYKE 2022), vilket förklaras av att kommunen omfattar så vidsträckta områden och många invå-

nare pendlar mellan kommuncentrumet och Vasa (Korsholms kommun, 2021). Utsläppen av växt-

husgaser och hur de påverkar klimatförändringen har väckt rikligt med diskussion. För att konkre-

tisera diskussionen har man också vidtagit olika åtgärder för att stävja klimatförändringen. Med 

Österbottens klimatstrategi 2040 vill man dämpa klimatförändringen och öka landskapets tolerans 

för klimatförändringens skadeverkningar. Enligt Österbottens klimatstrategi ska området vara själv-

försörjande på energi fram till 2030 och energin ska produceras med förnybara energikällor. Kors-

holm har som mål att minska koldioxidutsläppen på centrala områden och att köpa energi av pro-

ducenter som stöder sig på primärt förnyelsebara energikällor (Korsholms kommun, 2021). Enligt 
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kommunens klimat- och energistrategi 2021‒2030 är ett mål dessutom att avveckla fossila bränslen 

som huvudsaklig uppvärmningsform. Korsholms kommun vill bidra till Finlands mål om att helt 

avstå från förbränning av kol före maj 2029.  

 

Korsholm hör till en grupp kolneutrala kommuner, de s.k. Hinku-kommunerna, som har förbundit 

sig att fram till 2030 minska växthusgasutsläppen med 80 % från den nivå som rådde 2007 (Cane-

mure-projektet, 2021). Enligt beräkningsmetoden i Hinku-projektet hade de totala utsläppen av 

växthusgaser i Korsholm år 2020 minskat med 28 % från den nivå som rådde 2007. Utsläppen från 

trafiken hade minskat med 15 % (SYKE 2022). År 2020 uppgick de totala utsläppen av växthusgaser 

i Korsholm till cirka 122 000 CO2e, varav utsläppen från trafiken stod för cirka 42 000 CO2e. 

 

Med nuvarande verksamhet producerar Westenergys avfallsförbränningsanläggning utsläpp på 

cirka 80 000 t CO2 per år (Westenergy, 2018–2020 årsberättelser). 

 

En kartgranskning visar att projektområdet inte finns inom ett område med risk för översvämning. 

 

18.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

 

Växthusgasutsläppen har från och med 2010-talet ökat med cirka 1,5 % om året (Ilmasto-opas, 

2020). Växthusgasutsläppen är redan nu på en alarmerande nivå och åtgärder för att minska ut-

släppen måste vidtas effektivt för att de globala målen om kolneutralitet ska kunna uppnås inom 

den målsatta tidsplanen. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) 

fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 (Miljöministeriet, 2021). Det förutsätter att 

utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks. Enligt Österbottens kli-

matstrategi 2040 ska Österbotten vara självförsörjande på energi och energin ska produceras av 

förnybara energikällor. Enligt klimat- och energistrategin 2021–2030 har Korsholms kommun som 

mål att minska koldioxidutsläppen på centrala områden i kommunen. 

 

För att fastställa det påverkade objektets känslighet vägs de positiva konsekvenserna av projektet 

i förhållande till de negativa konsekvenserna och på det sättet bedöms konsekvenserna betydelse 

som ett nettoutfall. Globalt sett förblir klimatkonsekvenserna av ett enskilt projekt ofta betydelse-

lösa, och därför ses en jämförelse med lokala mål (i Korsholm) som ett lämpligare bedömningssätt 

som främjar en realistisk identifiering av känsligheten. Korsholms kommun har som mål att minska 

CO2-utsläppen, vilka i dag till största delen härrör från vägtrafiken och transporterna. Känsligheten 

för klimatkonsekvenser bedöms vara stor. 

 

18.5 Konsekvenser för klimatet 

Alternativ Alt 0 

I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte på den tänkta platsen. I 0-alternativet uppkommer 

inga positiva klimatkonsekvenser. Den koldioxid som ingår i avfallsförbränningsanläggningens rök-

gasflöde skulle inte återvinnas/utnyttjas, varvid koldioxidutsläppen från avfallsförbränningsanlägg-

ningen vore oförändrade. Då borde fossilt bränsle för den tunga trafiken ersättas med något annat 

rent bränsle. 

 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. 
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Byggande 

Projektområdet är ställvis avverkat sedan tidigare, och inga träd som lämpar sig som kolsänkor 

behöver fällas för att man ska kunna bygga anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan. Det 

finns knappt om annan vegetation på projektområdet, så markbearbetning och röjning för att ge 

plats åt den nya anläggningen bedöms ha betydelselösa konsekvenser för klimatet. Det finns inga 

betydande kolförråd i projektområdet.  

 

Växthusgasutsläppen från det material som behövs för att bygga den nya anläggningen (stål, be-

tong) uppskattas bli i storleksklassen 2 100 t CO2e. Utöver byggnadsmaterialet uppkommer utsläpp 

under byggtiden bland annat från transporterna av byggnadsmaterial samt av den energi som be-

hövs för byggandet. Innan planeringen fortskrider är det svårt att närmare bedöma byggandets 

konsekvenser för klimatet.  

 

Drift 

Den årliga elförbrukningen i anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan uppskattas till 430 

GWh. Produktionen baserar sig på förnybar energi för att den elförbrukning som processen kräver 

inte ska åsidosätta de positiva klimatkonsekvenser som slut- och biprodukten för med sig. I pro-

duktionen används i första hand vindel, som har mycket låga växthusgasutsläpp (< 1 %) jämfört 

med motsvarande mängd el som producerats med fossila bränslen. Om det inte finns tillräckligt av 

el som producerats med vindel, t.ex. på grund av vindförhållandena, används andra förnybara 

energikällor, såsom vattenkraft. Alternativt kan anläggningen eller delar av den köras med lägre 

effekt eller tillfälligt köras ned. Fossila bränslen kommer inte att användas som energikälla för an-

läggningen förutom om det uppstår en exceptionell situation där anläggningen inte annars kan 

köras ned säkert. Det är osannolikt att en sådan situation skulle uppstå. 

 

En del av utsläppen under driften hör samman med transporterna av råvaror och kemikalier som 

behövs för verksamheten. I verksamheten enligt Alt 1 avgår 1–2 LSNG-transporter från anlägg-

ningsområdet varje dag. Hur lång sträcka flytande syntetiskt metan transporteras beror på motta-

garen och marknadsläget. För bedömningen av utsläppen från LSNG-transporterna har 150 km 

tillämpats som genomsnittligt transportavstånd. I beräkningen har man beaktat både tomma tunga 

fordon som anländer till anläggningsområdet och lastade fordon som lämnar anläggningsområdet.  

 

Hur syre ska förädlas till en kommersiell produkt och hur det ska transporteras bort från anlägg-

ningsområdet preciseras under den fortsatta planeringen. Eventuell transport av syre från anlägg-

ningsområdet har beaktats i bedömningen av utsläppen från den tunga trafiken för att bedömningen 

ska visa det så kallade värsta möjliga scenariot. Som genomsnittlig transportsträcka har man till-

lämpat 150 km i en riktning.  

 

De utsläpp som orsakas av råvarutransporterna bedöms bli betydelselösa eftersom råvarorna an-

tingen kommer från avfallsförbränningsanläggningen på samma fastighet eller så är den årliga 

mängden som behövs för produktionen av syntetiskt metan mycket liten (under 10 t/a). 
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Tabell 18-1 Bedömning av utsläppen från den tunga trafiken i alternativ Alt 1 (DEFRA, 2022). 

 Tom, 

utsläpp/enhet 

kg CO2e/km 

Full, 

utsläpp/enhet 

kg CO2e/km 

Utsläpp från trans-

porttrafiken 

t CO2e/a 

LSNG 0,76629 1,0974 187 

Industriellt syre 0,76629 1,0974 373 

Totalt,  

inkl. ev. trans-

porter av indust-

riellt syre 

  560 

 

Enligt VTT:s kalkyleringssystem LIISA uppgick utsläppen från lastbilstrafiken i Korsholms kommun 

år 2021 till sammanlagt cirka 16 507 t CO2e. Om man räknar med transporterna av industriellt syre 

skulle den tunga trafiken som orsakas av verksamheten i Alt 1 motsvara cirka 3,4 %. Det bör 

märkas att det i tabellen ovan inte har specificerats hur utsläppen fördelar sig längs hela transport-

sträckan och att de därför inte berör endast Korsholms kommuns område. 

 

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 som en biprodukt att fås cirka 100 GWh fjärrvärme (12 MW tilläggseffekt). 

Mängden ren fjärrvärme som Westenergy producerar på årsnivå ökar då med cirka 25 % jämfört 

med nuläget. Det motsvarar det årliga uppvärmningsbehovet i cirka 5 100 fastigheter. Om motsva-

rande mängd fjärrvärme (100 GWh) skulle produceras med tung brännolja, skulle det uppkomma 

växthusgasutsläpp på över 31 900 t/a CO2e (Ecoinvent 3.7, 2018).  

 

Förutom att producera utsläppssnål energi fångar produktionsanläggningen in koldioxid från av-

fallsförbränningsanläggningens rökgasflöde, vilket minskar utsläppen från avfallsförbränningen 

med 40 000 t CO2/a. Mängden motsvarar ungefär hälften av de nuvarande koldioxidutsläppen från 

avfallsförbränningsanläggningen. År 2020 skulle tillvaratagandet av koldioxid ha minskat de totala 

koldioxidutsläppen i Vasaregionen med cirka 4,3 %. Största delen av koldioxidutsläppen i Vasareg-

ionen uppkommer i energiproduktionen, industrin och hamnen. Jämfört med CO2-utsläppen från 

nämnda källor hade minskningen varit cirka 5,7 %. (Johnson et al., 2021) 

 

Vid eventuellt metanläckage leds gasen till det planerade fackelsystemet där den förbränns till vat-

ten och koldioxid. Vid en eldsvåda brinner metanet till vatten och gas. Koldioxidutsläppen kommer 

inte att öka jämfört med nuläget eftersom kolet i alla kolhaltiga gaser i processen härrör från rök-

gasflödet från den befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Risken för eventuella läckage har 

bedömts vara liten. 

 

På det hela taget kommer anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan att under sin drifttid 

främja verkställandet av Österbottens klimatstrategi och minska de regionala växthusgasutsläppen. 
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18.6 Hur klimatförändringen påverkar projektet 

Allteftersom klimatförändringen fortskrider kommer medeltemperaturen på jorden att stiga och ex-

trema väderförhållanden, såsom värmeböljor och översvämningsrisker, att bli allt vanligare. Even-

tuella värmeböljor försvårar torka och ökar indirekt risken för eldsvådor. Särskilt risken för skogs-

bränder ökar till följd av utdragen torka. Anläggningsområdet ligger inom ett industriområde där 

det inte finns någon naturlig terräng som vore känslig för skogsbränder. På östra och södra sidan 

av området växer det ekonomiskog som kan utsättas för risker.  

 

Kemikalierna på projektområdet lagras på tillbörligt sätt med beaktande av kraven i miljö- och 

kemikalielagstiftningen, och därför bedöms klimatförändringen inte medföra någon förhöjd risk för 

eldsvåda i verksamheten.  

 

Extrem kyla eller hetta påverkar inte processen. Indirekta konsekvenser kan uppkomma av ett högt 

marknadspris på el, varvid verksamheten inte nödvändigt är tekniskt-ekonomiskt lönsam. 

 

Projektområdet ligger inte inom ett område med översvämningsrisk utan på en vattendelare högre 

upp jämfört med den omgivande terrängen. Därför påverkas verksamheten inte av översvämning. 

Mängden dagvatten har bedömts öka med 20‒25 % efter att anläggningen för tillverkning av syn-

tetiskt metan har byggts, och då skulle mängden regn- och smältvatten som ska samlas upp i 

anläggningsområdet vara cirka 30 000 m3/a. Dagvatten som uppkommer på tomten fördröjs på 

tomten för att jämna ut flödestoppar vid kraftigt regn. Vid dimensioneringen av fördröjningskon-

struktionen skapas beredskap för 30 minuters skyfall med intensiteten 100 l/s/ha som återkommer 

en gång på 5 år. I intensiteten har en ökning på 20 % med anledning av klimatförändringen tagits 

i beaktande. Eftersom man i planeringen av dagvattenhanteringen har tagit fasta på klimatföränd-

ringen och skapat en allmän beredskapsnivå bedöms klimatförändringen inte orsaka några bety-

dande konsekvenser för projektet. 

 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Det påverkade objektet bedömdes ha stor känslighet. I alternativet Alt 0 genomförs projektet inte 

på den tänkta platsen. De positiva klimateffekterna blir inte verklighet eftersom den koldioxid som 

ingår i rökgasflödet i avfallsförbränningsanläggningen inte recirkulerar/utnyttjas utan mängden kol-

dioxidutsläpp är oförändrad. Då bör fossilt bränsle för den tunga trafiken ersättas med något annat 

rent bränsle. Om projektet inte genomförs är konsekvenserna för klimatet små negativa.  

 

I alternativ Alt 1 uppkommer små negativa konsekvenser under byggtiden (byggnadsmaterial, 

transporter, behov av energi). I och med de totala konsekvenserna uppkommer emellertid stora 

positiva konsekvenser i och med tillvaratagandet av avfallsförbränningsanläggningens CO2-utsläpp 

och produktionen av rent bränsle för trafiken, fjärrvärme och grönt väte.  
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Tabell 18-2. Betydelsen av konsekvenserna för luftkvaliteten och klimatet 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  

stor  

negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket  

stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Liten  
Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket  

stor 
Stor Stor Alt 0 

 

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Måttlig Alt 1 Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket 

stor 
Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

18.7 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Klimatförändringarna under byggtiden kan minskas genom att man iakttar principer för hållbart 

byggande, vilka omfattar bl.a. material- och energieffektiva konstruktioner. Klimatkonsekvenserna 

under driften kan lindras genom att man optimerar transporterna inom och från fabriksområdet så 

att halvfulla lass undviks och eldrivna fordon prioriteras. 

 

18.8 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Mer detaljerade planer för anläggningshelheten är tills vidare inte klara, och därför är bedömningen 

av utsläppen under byggtiden förknippad med osäkerhet i fråga om byggmaterialen och deras 

mängder, energiförbrukningen och transportavstånden. Materialleverantörerna har inte ännu ut-

setts. Detta är en relativt stor osäkerhetsfaktor för bedömningen av konsekvenserna under byggt-

iden. Tekniken för produktion av väte (SOEC vs. PEM) väljs längre fram under planeringen och 

därför råder det nu osäkerhet kring utsläppen under driften. De eventuella syretransporterna med-

för också osäkerhet. 

 

Förändringens storlek 
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19. HÄLSA  

19.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

I alternativ Alt 1 kan hälsokonsekvenser orsakas av funktionerna under byggtiden, då 

dessa genererar damm och buller, samt av trafiken. Konsekvenserna är emellertid lo-

kala och kortvariga och deras utbredning är begränsad. Konsekvenserna för hälsan 

bedöms få högst en liten negativ betydelse i alternativ Alt 1. I alternativ Alt 0 sker 

ingen förändring jämfört med nuläget.  

 

19.2 Påverkningsmekanism 

Eventuella konsekvenser för hälsan härrör främst från utsläppen i verksamheten. Med hänsyn till 

människors hälsa är dessa utsläpp exponeringsfaktorer. Luft- och bullerutsläppen från verksam-

heten är de viktigaste hälsokonsekvenserna i detta projekt. Ursprunget till dessa exponeringsfak-

torer beskrivs närmare i kapitlen om respektive konsekvensbedömning (kapitel 16 Buller och vib-

rationer, kapitel 17 Luftkvalitet). De konsekvenser som uppkommer via ytvattnet (kapitel 8) be-

döms bli betydelselösa i fråga om hälsoolägenheter. I fråga om grundvattnet (kapitel 6) bedöms de 

förändringar som projektet medför vid normal drift förbli betydelselösa för hälsan eftersom projekt-

området inte ligger inom eller i närheten av ett klassificerat grundvattenområde.  

 

Miljöbuller är ett av de största miljöproblemen som orsakar hälsoolägenheter i Finland och Europa 

(THL, projektet Tekaisu, 2019). Exponering för buller kan ha konsekvenser för hälsan eller trivseln. 

De vanligaste skadliga konsekvenserna uppträder i samband med störande buller. Hur störande 

bullret upplevs beror på egenskaperna hos den som exponeras för det; ålder, kön, sjukdom eller 

någon annan känslighet. Störande buller kan ha negativa hälsokonsekvenser. Miljöbuller hör till de 

största miljöproblemen i världen och i Finland kan trafiken betraktas som den största källan till 

miljöbuller. Buller är en stressfaktor och man känner inte till på vilka alla sätt det påverkar männi-

skan (Haahla och Heinonen-Guzejev 2012). Det är åtminstone känt att exponering för buller kan 

orsaka fysiologisk stress som har koppling bland annat till riskfaktorer i anslutning till hjärt- och 

cirkulationsorganen samt till sömnstörningar (Lanki 2011, Heinonen-Guzejev m.fl. 2012). En stress-

reaktion sker ofta i det undermedvetna men kan öka den upplevda erfarenheten av störande buller 

(Lanki 2011).  

 

Vibrationer är en fysikalisk olägenhet som människan vanligen utsätts för via marken när skälv-

ning i byggnader kan uppfattas med sinnena. Skälvning kan upplevas som obehaglig och störande. 

Vibrationskällor är bl.a. trafiken, olika anordningar, sprängning och stombuller. Vibrationer före-

kommer mest i mjuka jordarter som innehåller rikligt med vatten, medan stombuller märks mer i 

tät morän och berggrund. Hur störande vibrationerna upplevs är individuellt. Vibrationer upplevs 

som störande särskilt om samma källa även avger störande buller. Hur störande vibrationerna upp-

levs beror förutom styrkan även på vilka förhållanden exponeringen sker i, till exempel vilken tid 

på dygnet.  

 

Luftföroreningar är den största miljöbaserade hälsoolägenheten som förkortar livslängden i Fin-

land (THL, projektet Tekaisu, 2019). De luftföroreningar som härrör från mänsklig verksamhet 

handlar i Finland främst om utsläpp från vedeldning, trafik och industri. Utöver dessa finns det 

också naturliga källor till partikelliknande utsläpp, såsom markslitage, pollen och sporer från mö-

gelsvampar. Utöver vedeldning härrör en betydande del av finpartiklarna i luften (diameter mindre 
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än 2,5 µm) från långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Större inhalerbara partiklar (diame-

ter mindre än 10 µm) härrör ofta från marken och deras halter varierar stort efter årstid. På grund 

av dubbdäck och sandning är halterna som störst under perioderna med gatudamm om vårarna. 

Halterna, konsistensen och graden av skadlighet varierar i alla partikelstorleksklasser beroende på 

årstid (Lanki 2013, Happo 2010). Förutom luftföroreningar i partikelform kan även föroreningar i 

gasform, såsom kväveoxider och ozon, orsaka hälsoolägenheter. 

 

Förändringar i luftkvaliteten påverkar främst andnings- och cirkulationsorganen men kan också bi-

dra till uppkomsten av flera olika sjukdomar. I fråga om partiklar påverkas uppkomsten av sjukdo-

mar betydligt av partikelhalterna, partiklarnas fysikaliska och kemiska egenskaper samt deras stor-

lek. Partiklarnas främsta påverkningsmekanism är infektion, som uppkommer när en partikel har 

kommit in i kroppen med inhalerad luft (Lanki 2011). Långvarig exponering för finpartiklar har 

konstaterats öka risken för att insjukna i hjärt- och luftvägssjukdomar samt lungcancer (t.ex. Fuks 

m.fl. 2011, Hänninen m.fl. 2010, Pekkanen 2004, Raaschau-Nielsen m.fl. 2013). Man känner också 

till att finpartiklar har koppling till uppkomsten av flera andra sjukdomar, t.ex. att astma bryter ut 

(Hänninen m.fl. 2010), men också till neurologiska sjukdomar. Utöver nämnda har det uppskattats 

att exponering för partiklar i kombination till exempel med buller kan medföra risk för sjukdomar. 

De sammantagna konsekvenserna av buller och finpartiklar har undersökts relativt lite och det råder 

osäkerhet kring påverkningsmekanismerna.  

 

Förändringar i yt- och grundvattnets kvalitet kan i teorin öka den direkta exponeringen för 

metaller i en situation där en människa dricker vatten eller oavsiktligt sväljer vatten eller annars 

kommer i växelverkan med vatten. Att simma, tvätta sig, på annat sätt använda ytvatten för re-

kreation (fiske) eller att äta fisk är exempel på annan växelverkan med vatten. Nästan alla metaller 

är i små mängder för människan oumbärliga mineral- och spårämnen, men en del metaller, såsom 

kvicksilver, känner man inte till att skulle ha något syfte i människans kropp. I större mängder kan 

metallerna påverka många organ och funktioner i människans kropp. De kan förhindra eller bromsa 

upp olika enzymers verksamhet eller störa de mekanismer som reparerar arvsmassan i cellerna, 

dvs. DNA:t. I vävnaderna kan metallerna ha skadliga verkningar särskilt för njurarna och centrala 

nervsystemet. Nickel är dessutom en känd allergen som i relativt låga halter kan orsaka s.k. nick-

elallergi. Internationella organet för cancerforskning IARC har klassificerat kadmium och arsenik 

som cancerframkallande ämnen, bly som ett sannolikt cancerframkallande ämne och (metyl)kvick-

silver som ett potentiellt cancerframkallande ämne (Livsmedelsverket 2019). 

 

19.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

 

I MKB-lagen (252/2017 2 § 1 punkten) fastställs som en miljökonsekvens de direkta och indirekta 

verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför för befolkningen samt för människors hälsa, 

levnadsförhållanden och trivsel. Syftet med bedömningen av hälsokonsekvenserna är att lyfta fram 

och på ett begripligt sätt redogöra för vilka direkta verkningar projektet sannolikt kommer att ha 

för människors hälsa. I detta miljökonsekvensförfarande har konsekvenserna för hälsan bedömts 

som ett sakkunnigarbete. Vid konsekvensbedömningen utnyttjades resultat från konsekvensbe-

dömningar i anslutning till andra projekt och gjordes jämförelser med befintliga riktvärden och 

nyckeltal. Projektets konsekvenser för människors hälsa bedömdes med hänsyn till förändringarna 

i buller- och luftsläppen samt verkningarna för yt- och grundvattnet. Vid granskningen tog man 

fasta på hur långt konsekvenserna sträcker sig ut över bostadsområden och rekreationsområden.  

 

Enligt Statsrådets beslut (993/1992) får riktvärdet för den vägda ekvivalentnivån (LAeq) för buller i 

bostadsområden vara 55 dB under dagen och 50 dB nattetid. Riktvärdena för bostadsområden 

betraktas som hälsobaserade eftersom människorna exponeras fortlöpande för dem. Som grund för 
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denna bedömning av hälsokonsekvenserna har läges- och bulleruppgifterna om de klart nya buller-

källorna tillämpats. Hur dessa bullernivåer kan minskas när man tar hänsyn till avståndet har be-

dömts i förhållande till de närmaste bostadshusen. 

 

I fråga om luftkvaliteten bedömdes särskilt förändringarna i utsläppen under driften och i utsläppen 

från trafiken jämfört med nuläget. Bedömningen av luftkvalitetens nuläge grundade sig på tillgäng-

liga mätningsuppgifter, medan storleken på förändringen däremot grundade sig på en bedömning 

av de kommande luftutsläppen. Luftutsläppen under byggtiden bedömdes utifrån uppgifter som 

erhållits om motsvarande objekt. Mängderna gasformiga och partikelformiga utsläpp från den tunga 

trafiken bedömdes kalkylmässigt (kapitel 17). 

 

Vid bedömningen av hälsokonsekvenserna jämfördes verkningarnas storlek i den mån det var möj-

ligt med gräns- och riktvärden för buller och luftkvalitet. Dessa beskrivs närmare ovan i kapitlen 

om buller och luftkvalitet (kapitlen 16 och 17). Gräns- och riktvärdena baserar sig på undersök-

ningar och de anger gränserna för exponeringar och halter i syfte att förebygga hälsoolägenheter. 

Om gräns- och riktvärdena överskrids ökar sannolikheten för uppkomsten av hälsoolägenheter. 

Hälsoolägenheter kan förekomma också vid utsläpp som underskrider gräns- och riktvärdena ef-

tersom människornas individuella känslighet varierar. Särskilt barn, äldre personer och människor 

som redan lider av en sjukdom kan vara känsligare för utsläpp.  

 

19.4 Nuläge 

 

Projektområdet ligger på en fastighet där det för närvarande finns en avfallsförbränningsanlägg-

ning. Hälsokonsekvenserna i anslutning till avfallsförbränningsanläggningen bedömdes vara högst 

lite negativa i ett tidigare MKB-förfarande som gällde en höjning av avfallsförbränningens kapacitet 

(Westenergy, 2015). Det närmaste bostadshuset finns på cirka 1,2 km avstånd från projektområ-

det. I projektområdets omedelbara närhet finns inga andra känsliga objekt (skola, daghem, sjuk-

hus), utan de närmaste finns i Smedsby på cirka 2,5 km avstånd. I närområdet idkas rekreation i 

viss mån (skidspåren och Molnträskets friluftsled).  

 

THL:s sjuklighetsindex Sotkanet.fi, som beskriver hälsa och sjuklighet bland befolkningen i Finland, 

har utarbetats för att mäta förändringar i den regionala variationen i fråga om sjuklighet och i 

sjukligheten i enskilda regioner. I indexet har man beaktat sju olika sjukdomsgrupper. Sjukdoms-

grupperna omfattar bl.a. bland finländare vanliga hjärt- och kärlsjukdomar samt muskuloskeletala 

sjukdomar, olycksfall och demens. Ju vanligare sjukligheten är i en region, desto större är index-

värdet. Det åldersstandardiserade sjuklighetsindexet för Korsholm var 78,3 år 2019, då 100 står 

för medeltalet i hela landet. Det visar att sjukligheten i Korsholm är något längre än i det övriga 

landet. Vid en bedömning av antalet förlorade levnadsår per 100 000 invånare enligt nyckelindika-

torerna i THL:s Välfärdskompass är siffran för Korsholm 3 810 förlorade levnadsår då siffran för 

övriga Finland var 5 685 år 2021. I Korsholm är antalet patienter som vårdats på sjukhus på grund 

av skador eller förgiftning också lägre än genomsnittet för hela landet. År 2021 var antalet i Kors-

holm 55,9 patienter/10 000 invånare, då genomsnittet för hela landet var 101,7 patienter/10 000 

invånare. 

 

19.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

I nuläget bedöms projektområdets känslighet vara liten. I området finns det från förut ett flertal 

exponeringsfaktorer som härrör från industrin (buller och luftutsläpp). Därför är det möjligt att även 

små ökningar i exponeringen kan medföra överskridningar av rikt- eller gränsvärdena. Avståndet 

till närmaste bostadshus är emellertid cirka 1,2 km och därför finns det i närområdena inga som 
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potentiellt sett skulle kunna bli lidande av olägenheterna. I områdets omedelbara närhet finns det 

inte heller några andra känsliga objekt, såsom skolor eller sjukhus. Sjukligheten i Korsholm har på 

senare år varit något lägre än den genomsnittliga sjukligheten i Finland. 

 

19.5 Konsekvenser för hälsan 

Alternativ Alt 0 

Alternativ Alt 0 innebär att projektet inte genomförs och ingen anläggning för tillverkning av syn-

tetiskt metan byggs. Verksamheten fortsätter då inom ramen för det nuvarande miljötillståndet. 

Alt 0 bedöms inte orsaka några förändringar i de hälsoolägenheter som de lokala invå-

narna upplever. De hälsoolägenheter som den nuvarande verksamheten medför hålls på samma 

nivåer som i dag. 

 

Alternativ Alt 1 

I alternativ Alt 1 byggs en anläggning för tillverkning av 15 000 t/a syntetiskt metan. Projektet 

bedöms inte medföra några luftutsläpp och i och med att mängden koldioxidutsläpp minskar kom-

mer luftkvaliteten att förbättras något. De trafikutsläpp som orsakas av trafikökningen berör när-

områdena kring transportlederna. Ökningen i trafiken bedöms inte orsaka några överskridningar av 

gräns- eller riktvärdena för luftkvaliteten vid de närmaste bostadsfastigheterna. Trafikutsläppen 

utgör emellertid en del av de totala utsläppen, och de kan tidvis påverka luftkvaliteten (och mäng-

den gatudamm) vid de närmaste bostadsfastigheterna. Projektet har en liten positiv inverkan på 

luftkvaliteten i området, vilket kan minska hälsoolägenheterna, särskilt för känsliga objekt och in-

divider. 

 

De största förändringarna i bullernivåerna väntas beröra näromgivningen kring den nya anlägg-

ningshelheten i Alt 1, såväl under dagen som nattetid. Enligt bullermodellerna underskrider buller-

nivåerna de fastställda gränserna i närheten av de närmaste bostadshusen, varvid inga potentiella 

hälsoolägenheter uppkommer. 

 

Projektet bedöms inte orsaka några vibrationer. 

 

Det finns knappt om grundvatten i projektområdet och vid tillverkningen av syntetiskt metan upp-

kommer inga utsläpp i grundvattnet. Konsekvenser under byggtiden bedöms vara osannolika. Från 

projektområdet strömmar inget grundvatten till det närmaste klassificerade grundvattenområdet 

och i projektområdet eller dess närhet finns inga brunnar. Konsekvenserna för ytvattnen under 

byggtiden har bedömts vara små, lokala och tillfälliga. Den närmaste klassificerade vattenförekoms-

ten är Lappsunds å, som rinner på 1 km avstånd från projektområdet. Storleken på den förändring 

som dagvattnet orsakar ytvattnen bedöms vara liten. Kvaliteten på avloppsvattnet bedöms ungefär 

motsvara det nuvarande avloppsvattnet från Westenergys verksamhet, som enligt resultaten från 

kvalitetskontrollerna är under kvantifieringsgränserna eller underskrider de fastställda utsläpps-

gränsvärdena. Därmed beräknas hälsokonsekvenserna i anslutning till grund- och ytvatten förbli 

betydelselösa i alternativ Alt 1.  

 

Alt 1 bedöms orsaka högst en liten negativ inverkan på de hälsoolägenheter som föranleds av 

utsläppen under byggtiden och trafikutsläppen.  

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

Det påverkade objektets känslighet bedöms vara liten. I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte, 

och då sker inte heller några förändringar i hälsokonsekvenserna jämfört med det rådande läget. I 
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alternativ Alt 1 orsakas små negativa konsekvenser under byggandet och driften av anläggningen 

för tillverkning av syntetiskt metan, främst av trafikutsläppen. Konsekvensernas betydelse förblir 

liten negativ. 

 

 

 

Tabell 19-1. Betydelsen av konsekvenserna för hälsan. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Mycket  

stor  
negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket  

stor positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Alt 1 
 Alt 0  Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket  
stor 

Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket  
stor 

Mycket  

stor 
 

Mycket  

stor 

Mycket  

stor 
Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor 
Mycket  

stor 

Mycket  

stor 

 

 

19.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Hälsokonsekvenserna kan lindras med hjälp av metoder för att minska skadliga verkningar för vat-

ten, luftkvalitet och buller. Dessa metoder har behandlats i anslutning till respektive konsekvens-

bedömning. I fråga om hälsoolägenheter handlar förebyggande och lindring av skadliga konsekven-

ser i hög utsträckning om att minska exponeringen. Därtill bör uppmärksamhet fästas vid eventuella 

negativa upplevelser av hälsoolägenheter som rapporterats av invånarna i närområdena, även om 

riktvärdena inte skulle överskridas. Negativa upplevelser kan minskas genom att kommunicera öp-

pet och i rätt tid om det som händer i området och genom att besvara eventuella frågor från invå-

narna i närområdena. 

 

19.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Bedömningen av hälsokonsekvenserna grundar sig på de sakkunnigbedömningar och kalkyler som 

lagts fram i olika delar av MKB-beskrivningen samt på tolkningen av dem utifrån gällande lag och 

de gräns- och riktvärden som fastställts i lag. Osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av hälsokonse-

kvenserna hör därmed främst samman med de osäkerhetsfaktorer som beskrivits i kalkylerna samt 

på skillnader i olika individers upplevelser.  

 

Förändringens storlek 
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20. LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH TRIVSEL 

20.1 Huvudresultat av bedömningen 

Sammanfattning av konsekvensbedömningen 

Huvudresultat  

av bedömningen 

Negativa konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel orsakas av bl.a. 

buller, trafik och samverkningar med den övriga verksamheten i området. Projektets 

miljökonsekvenser har emellertid på det hela taget bedömts vara små. Verksamheten 

kommer dessutom att förläggas intill befintlig verksamhet. Projektet har inte väckt nå-

gon särskild oro bland de lokala invånarna.  Därmed bedöms konsekvenserna för män-

niskors levnadsförhållanden och trivsel under byggtiden respektive drifttiden att ha en 

liten negativ betydelse i alternativ Alt 1. I alternativ Alt 0 sker ingen förändring. 

 

20.2 Påverkningsmekanism 

Med social konsekvens avses ett projekts eller en verksamhets verkningar för människor, samman-

slutningar eller samhälle som förändrar människornas välbefinnande eller fördelningen av välbefin-

nandet. Sociala konsekvenser kan uppkomma direkt eller indirekt och de berör i olika grad olika 

människor, aktörer eller områden. Direkta verkningar är till exempel buller-, damm- och landskaps-

konsekvenser. Indirekta verkningar är till exempel förändringar i ytvattnets kvalitet. De sociala 

konsekvenserna hör nära samman med andra delområden av konsekvensbedömningen. 

 

De sociala konsekvenserna av detta projekt är i huvudsak konsekvenser under driften. I planerings-

skedet kan information om förändringar i livsmiljön leda till sociala konsekvenser som kommer till 

uttryck bl.a. i oro eller rädsla bland invånarna.  

 

Konsekvenserna under byggtiden för människornas levnadsförhållanden och trivsel orsakas i hu-

vudsak av bullret från byggnadsarbetet (t.ex. pålning vid behov) och av trafiken. Projektets nega-

tiva konsekvenser under driftskedet utgörs främst av bullerkonsekvenser, konsekvenser för luft-

kvaliteten, konsekvenser för ytvattnen, trafikkonsekvenser samt av sammantagna konsekvenser 

med Westenergys övriga verksamhet. Sammantagna konsekvenser har behandlats i kapitel 22. När 

verksamheten har lagts ned minskar de sociala konsekvenserna allteftersom miljökonsekvenserna 

av verksamheten minskar.  

 

20.3 Utgångsinformation och bedömningsmetoder 

Bedömningen av sociala konsekvenser syftar till att identifiera hur förändringar som orsakas av ett 

projekt eller en verksamhet påverkar människornas levnadsförhållanden och trivsel. Sociala konse-

kvenser är i huvudsak kvalitativa till sin natur och kan därför inte mätas. Konsekvensbedömningen 

går ut på att samla uppgifter om individer och sammanslutningar och om deras åsikter och erfa-

renheter, och utifrån det identifiera väsentliga konsekvenser för t.ex. trivseln och säkerheten i ett 

bostadsområde och för rekreationsbruket i ett område. Vid konsekvensbedömningen kartläggs 

också vilka bekymmer eller önskemål som invånarna och de som driver verksamhet i området har 

i fråga om dessa konsekvenser.  

 

Som utgångsinformation för bedömningen av de sociala konsekvenserna tillämpas andra konse-

kvensbedömningar och annan information som tagits fram i samband med bedömningen. Som bak-

grundsinformation har dessutom använts tillgängliga bedömningar inom andra MKB-förfaranden 

som genomförts i regionen. I utgångsinformationen har även ingått kartor och geografisk inform-

ation, statistik och andra skriftliga källor. 
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Vidare har utlåtandena om MKB-programmet utgjort utgångsinformation för bedömningen av soci-

ala konsekvenser. Bedömningsprogrammet var framlagt digitalt på miljöförvaltningens webbplats 

samt som en tryckt version på Korsholms ämbetshus och vid Vasa stads medborgarinfo. En kungö-

relse publicerades på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats på adressen www.ely-kes-

kus.fi/kuulutukset, och på miljöförvaltningens webbplats på adressen https://www.ymparisto.fi/sv-

FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvensbedomning/MKB-

projekt/Tillverkning_av_syntetisk_metan_Korsholm. Om bedömningsprogrammet inkom åtta utlå-

tanden (Finavia Abp, Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Naturresursinstitutet, Västkustens miljöenhet, 

Korsholms kommun, Österbottens museum, Österbottens räddningsverk, Säkerhets- och kemikali-

everket (Tukes)) och sex sakkunnigkommentarer (NTM-centralen i Södra Österbotten: grundvat-

tengruppen, klimatteamet, naturvårdsenheten, miljöskyddsenheten, trafik och infrastruktur, vat-

tentjänsterna). Inga åsikter lämnades in om MKB-programmet. Kontaktmyndighetens utlåtande 

finns som bilaga 1 till beskrivningen. I MKB-programskedet presenterades projektet och bedöm-

ningsprogrammet på ett möte för allmänheten som hölls 14.6.2022 i Westenergy Oy:s lokaler. 

Utöver den projektansvariga, kontaktmyndigheten och MKB-konsulten deltog tre personer på mö-

tet.  

 

Konsekvensbedömningen har utarbetats som en sakkunnigbedömning med fokus på identifiering 

av konsekvenser och vilka objekt de påverkar, jämförelse av olika aspekter samt på att sätta dem 

i förhållande till varandra (bedömning av konsekvensernas betydelse). De sociala konsekvenserna 

är nära knutna till konsekvenserna för näringslivet, som behandlades i kapitel 12. Projektets kon-

sekvenser för hälsan behandlades i kapitel 19. 

 

20.4 Nuläge 

Anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan planeras på Westenergy Ab:s fastighet i anslut-

ning till avfallsförbränningsanläggningen. De närmaste bostadsområdena finns i Smedsby cirka 2,5 

km väster om projektområdet och i Kvevlax över 4 km mot nordost från projektområdet. Bosätt-

ningen i området har behandlats närmare i kapitel 11. 

 

I projektområdets omedelbara närhet finns det inte heller några andra känsliga objekt, såsom sko-

lor, daghem eller sjukhus. De närmaste känsliga objekten finns i Smedsbyområdet.  

 

Projektområdet används inte för rekreation. Stenträsk sportskyttecenter är som närmast på ett 

avstånd av cirka 200 meter från projektområdet. Vasa Skyttegille – Vaasan ampujat, viltvårdsdi-

striktet och räddningsverket har skjutbanor vid sportskyttecentret. Friluftsleden vid Molnträsket går 

som närmast cirka 800 meter sydväst om projektområdet. Ungefär 700 meter söder om projekt-

området, vid Molnträsket, finns det skidspår som underhålls av Vaasan Latu ry. Här finns även ett 

vindskydd, Kivijärven laavu. På ett avstånd av cirka 2,4 km mot nordväst finns Korsholms id-

rottspark och Botniahallen. Platser som används för rekreation i projektområdets näromgivning 

visas i Figur 20-1.  

 

I omgivningen kring projektområdet växer det skog som med stöd av allemansrätten används för 

bärplockning, friluftsliv och jakt.  I skogarna söder om projektområdet sysslar man också med 

orientering.  

 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA
http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA
http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA
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Figur 20-1. LIPAS-objekt i närheten av projektområdet. 

 

20.4.1 Det påverkade objektets känslighet 

Med hänsyn till människornas levnadsförhållanden och trivsel bedöms känsligheten vara liten. I 

omedelbar närhet av de nya funktionerna finns bara sådana som potentiellt sett kan bli lidande av 

olägenheterna (den fasta befolkningen), men inga känsliga objekt eller objekt som används för 

rekreation. Projektet är beläget intill Westenergy Ab:s nuvarande verksamhet. Därmed finns det 

redan sedan tidigare funktioner som orsakar miljöstörningar, men å andra sidan kan de samman-

tagna konsekvenserna öka. Det finns inga särskilda kulturella värden eller landskapsvärden i om-

rådet. Projektet hör samman med Westenergy Ab:s övriga verksamhet och står inte i strid med 

den. Eftersom mötet för allmänheten bara lockade ett fåtal deltagare och inga åsikter lämnades in 

om MKB-programmet kan det konstateras att projektet inte har väckt särskilda konflikter eller oro. 

 

20.5 Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel 

Alternativ Alt 0 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte, varvid det inte heller leder till några konsekvenser. 

Eftersom inga andra konsekvenser uppkommer för levnadsförhållandena och trivseln i alternativ Alt 

0 kan det konstateras att alternativ Alt 0 knappt medför några konsekvenser alls jämfört med 

nuläget.  
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Alternativ Alt 1 

Byggnadsskedet 

Under byggtiden uppkommer konsekvenser av markbyggnadsarbeten och andra byggnadsarbeten 

samt av trafiken. Konsekvenserna är främst bullerkonsekvenser och konsekvenser för luftkvaliteten 

samt för smidigheten och eventuellt också säkerheten i trafiken. Under byggtiden kan det till ex-

empel tidvis uppkomma buller från pålgrundläggning eller andra tillfälliga, kraftigare bullernivåer 

(t.ex. smällar). Byggnadsarbetena i projektområdet antas inte orsaka några vibrationer. Sådana 

vibrationer kan vid behov dämpas genom valet av arbetssätt och utrustning. Markbyggnadsarbete 

och annat byggarbete samt den trafik som byggarbetet orsakar medför konsekvenser för luftkvali-

teten under byggtiden. Genomförandet av projektet medför tung trafik i och med att nya byggnader 

ska uppföras och processteknik transporteras till området. Därtill orsakas trafik med skåp- och 

personbilar och sannolikt också specialtransporter.  

 

Särskilt under byggtiden uppkommer störande ljus som eventuellt kan störa levnadsförhållandena 

och rekreationen i projektområdets näromgivning. I projektområdets omedelbara närhet finns 

emellertid ingen bosättning som störande belysning skulle ha betydande konsekvenser för. På mot-

ionsstigarna och skidspåren vid Molnträsket, söder om projektområdet, kan trivseln försämras nå-

got av ljuset under byggtiden.  

 

Sysselsättningseffekterna under byggtiden (kapitel 12) har bedömts bli måttligt positiva. Inform-

ation om att projektet genomförs kan inge lokala invånare hopp om sysselsättningsmöjligheter som 

byggandet kan erbjuda. Sysselsättningseffekterna kan således påverka levnadsförhållandena posi-

tivt.  

 

Ovan nämnda konsekvenser är begränsade till viss tid då byggskedet beräknas pågå i cirka 1,5–2 

år. Konsekvenserna berör främst projektområdet eller dess omedelbara närhet. Konsekvenserna 

för levnadsförhållandena och trivseln under byggtiden bedöms på det hela taget bli små negativa. 

 

Driftskedet 

I bedömningen av bullerkonsekvenserna (kapitel 16) bedömdes bullerkonsekvenserna under driften 

få negativ liten betydelse om projektet genomförs enligt Alt 1. Enligt bedömningen sträcker sig 

bullerkonsekvenserna inte ut till det närmaste bostadsområdet eller de närmaste bostadshusen, 

utan bullernivån stiger främst i näromgivningen kring projektområdet. Bullerområdet med över 45 

dB växer något till exempel på Naturaområdet Vedahugget samt i närheten av skjutbanan. Skjut-

banan är inte något bullerkänsligt objekt. På Naturaområdet finns inga officiella friluftsleder och 

därför är det inget betydelsefullt område för rekreationsbruk. Bullerområdet med över 45 dB når 

inte ut till de närliggande områdena som används för rekreation, såsom friluftslederna vid Moln-

träsket.  

 

Enligt bedömningen av trafikkonsekvenserna (kapitel 15) ökar den nya produktionsanläggningen 

trafikmängden och denna ökning sker längs riksväg 8 (Karlebyvägen), via den planskilda anslut-

ningen och rondellen till Fågelbergsvägen och längs den nya vägen till projektområdet. Konsekven-

sen för trafiken bedöms som helhet bli liten negativ. I ett läge enligt Alt 1 skulle den trafikmängd 

som beror på produktionsanläggning uppgå till högst 1 700 tunga fordon per år. På riksväg 8 ökar 

trafiken bara något och säkerheten och smidigheten på vägen väntas vara på en fortsatt bra nivå. 

Ökningen kan emellertid ha en negativ inverkan på hur de lokala invånarna upplever trafiksäker-

heten på riksvägen.  

 

Under drifttiden uppkommer de mest betydande konsekvenserna för luftkvaliteten (kapitel 17) 

främst av luftutsläppen från trafiken. Konsekvenserna för luftkvaliteten och klimatet i Alt 1 bedöm-

des som helhet ha en liten positiv betydelse. Ökningen i trafiken orsakar inga överskridningar av 
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gräns- eller riktvärdena för luftkvaliteten vid de närmaste bostadsfastigheterna. Trafikutsläppen 

utgör emellertid en del av de totala utsläppen, och de kan tidvis påverka luftkvaliteten (och mäng-

den gatudamm) vid de närmaste bostadsfastigheterna. 

 

Vid normal drift uppkommer inga konsekvenser för grundvattnet (kapitel 7) och därmed inte heller 

några konsekvenser för levnadsförhållandena eller trivseln. Även för ytvattnen (kapitel 7) har kon-

sekvenserna av Alt 1 fortsatt liten negativ betydelse. Därmed bedöms inga konsekvenser upp-

komma för möjligheterna till rekreation i anslutning till vattendragen. 

 

Konsekvenserna för markanvändningen av alternativ Alt 1 (kapitel 11) har bedömts vara små 

positiva, eftersom en ändring av detaljplanen har anhängiggjorts med tanke på industrin behov 

och genomförandet av alternativet inte förändrar samhällsstrukturen i området. 

 

I fråga om landskap och kulturmiljö (kapitel 13) bedöms Alt 1 inte medföra några konsekvenser. 

De nya byggnaderna uppförs i en befintlig fabriksmiljö och förändringen jämfört med nuläget är 

inte särskilt påtaglig.  

 

I fråga om näringsliv och service bedöms konsekvenserna av Alt 1 i och med de indirekta syssel-

sättningseffekterna bli små positiva (kapitel 12). Under drifttiden sysselsätter projektet direkt bara 

några personer.  

 

Hälsokonsekvenserna (kapitel 19) bedöms bli högts små negativa. Olyckor och exceptionella 

situationer har behandlats mer ingående i kapitel 21. 

 

I MKB-programskedet väckte projektet inget stort intresse. Antalet deltagare på mötet för all-

mänheten var litet. Inga åsikter lämnades in om MKB-programmet. 

 

Med beaktande av resultaten från andra konsekvensbedömningar och responsen på projektet be-

döms Alt 1, utan bullerbekämpningsåtgärder, på det hela taget orsaka små negativa föränd-

ringar för levnadsförhållandena och trivseln. De funktioner som ingår i alternativ Alt 1 placeras i 

närheten av Westenergy Oy:s nuvarande verksamhet. De kopplas nära samman med och stöder 

den övriga industriella verksamheten i området. I näromgivningen finns inga betydande rekreat-

ionsmål som skulle påverkas av projektet.  

 

Jämförelse av alternativen och konsekvensernas betydelse 

I alternativ Alt 0 genomförs projektet inte och då uppkommer inga förändringar jämfört med nulä-

get. I alternativ Alt 1 orsakas de mest betydande konsekvenserna för levnadsförhållanden och triv-

seln under byggtiden. Konsekvenserna förblir emellertid relativt små. Eftersom känsligheten är liten 

och storleken på förändringen är liten negativ, har konsekvenserna för människors levnadsförhål-

landen och trivsel bedömts bli små negativa.  
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Tabell 20-1. Betydelsen av konsekvenserna för levnadsförhållandena och trivseln. 

   
 

 

 

     
 

 

  Mycket stor  

negativ  

Stor  

negativ  

Måttlig ne-

gativ 

Liten  

negativ 
 

Ingen  
föränd-

ring från 

nuläget 

 Liten posi-

tiv 

Måttlig po-

sitiv 
Stor positiv 

Mycket stor 

positiv 

             

Liten  Stor Måttlig Liten Alt 1  Alt 0  Liten Liten Måttlig Stor 

Måttlig  Stor Stor Måttlig Liten  

Ingen  

föränd-
ring från 

nuläget 

 Liten  Måttlig Stor Stor 

Stor  Mycket 

stor 
Stor Stor Måttlig  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Måttlig Stor Stor 
Mycket 

stor 

Mycket stor  Mycket stor Mycket stor Stor Stor  

Ingen  

föränd-

ring från 
nuläget 

 Stor Stor Mycket stor Mycket stor 

 

 

20.6 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser 

Skadliga sociala konsekvenser kan lindras genom att man minskar de negativa förändringarna för 

boende- och livsmiljön. Dessa har behandlats i samband med respektive konsekvensbedömning 

(bl.a. buller, trafik och luftkvalitet).  

 

Förbättrad växelverkan och transparens i verksamheten är av yttersta vikt när det gäller att lindra 

skadliga konsekvenser. Människorna är i allmänhet intresserade av förändringar som sker i den 

egna livsmiljön och därför kan konsekvenserna för dem lindras genom att man informerar invånarna 

i närområdet om förändringar och om pågående och framtida projekt. Att ge ut information om hur 

projektet fortskrider även efter MKB-förfarandet, till exempel på Westenergy Ab:s webbplats eller 

på sociala medier, är ett bra sätt att förbättra växelverkan. 

 

20.7 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen 

Konsekvenserna för levnadsförhållandena och trivseln är subjektiva och starkt bundna till tid, plats 

och individens upplevelse. Om det inkommer rikligt med individuell respons blir man i allmänhet 

tvungen att generalisera synpunkterna och upplevelserna vid bedömningen av de sociala konse-

kvenserna. Det vore omöjligt att göra en individbaserad konsekvensbedömning och därför måste 

en viss generalisering av informationen accepteras. Mycket lite respons har getts på det här pro-

jektet. Mötet för allmänheten i programskedet hade bara ett fåtal deltagare och inga åsikter läm-

nades in om programmet, vilket medför en viss grad av osäkerhet för bedömningen. Å andra sidan 

säger enskilda människors åsikter inte nödvändigtvis allt om hur en större grupp förhåller sig till 

projektet. Den ringa omfattningen av deltagandet kan också vara ett tecken på att projektet inte 

väcker särskilt stor oro bland invånarna i närområdena.  

 

Förändringens storlek 
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21. OLYCKOR OCH EXCEPTIONELLA SITUATIONER 

Eventuella olyckor och exceptionella situationer som kan inträffa i och med det planerade projektet 

identifierades i samarbete med den projektansvariga. Miljökonsekvenserna av dessa situationer 

bedömdes utifrån den planerade processen och relaterade medel och ämnen samt deras egen-

skaper. Det närliggande Naturaområdet identifierades som det mest känsliga objektet för miljöris-

ker. Allteftersom processplaneringen fortskrider kommer en mer detaljerad riskbedömning att göras 

inom ramen för ansökan om kemikaliesäkerhetstillstånd. 

21.1 Identifierade olycksrisker och risker för exceptionella situationer 

 

Kemikalieläckor fastställdes som ett exempel på en exceptionell situation. Variationer i temperatur 

eller tryck kan orsaka kemikalieläckor. Hanteringen av läckage (och spillvatten från släckning) har 

behandlats i en egen punkt i detta stycke. 

 

Gasläckor kan uppkomma även i samband med logistiken. Terminalen kommer emellertid att förses 

med låsbara anslutningar som förhindrar lastning om anslutningen inte är fastlåst i fordonet. På det 

här sättet kan eventuella gasläckor förhindras på terminalen. Eventuella läckor till följd av en trafi-

kolycka behandlas i en separat punkt i detta stycke, i samband med hantering av läckor (och spill-

vatten från släckning). 

 

Om man blir tvungen att köra ner den nuvarande avfallsförbränningsanläggningen upphör tillförseln 

av koldioxid till den planerade anläggningen, varvid denna måste tas ur drift för den tid avfallsför-

bränningsanläggningen ligger nere. Om anläggningen ligger nere under en längre tid (till exempel 

i samband med underhåll) görs den planerade anläggningen trycklös genom tömning till det plane-

rade fackelsystemet. 

 

I samband med uppstart och nedkörning av den planerade anläggningen kan det förekomma till-

fälliga variationer i trycket. Då kan trycket jämnas ut genom att en del av gaserna leds till det 

planerade fackelsystemet. 

 

Anläggningen kommer att planeras så att ventilerna går i säkerhetsposition vid ett eventuellt strö-

mavbrott, varvid hela anläggningen befinner sig i ett tryggt läge. Väte- och metantrycket avleds till 

fackelsystemet och trycket från andra gaser till ett tryggt ställe. 

 

Vid en eventuell eldsvåda är gaserna från processen (med undantag för koldioxid) lättantändliga 

och de förbränns rent till vatten och koldioxid. Vid en eldsvåda kommer koldioxidutsläppen från 

området inte att öka jämfört med nuläget eftersom kolet i alla kolhaltiga gaser i processen härrör 

från rökgasflödet från den nuvarande avfallsförbränningsanläggningen. Spillvatten från släckning 

av en eventuell eldsvåda behandlas i följande stycke. 

 

Väte och metan är gaser som tillsammans med luft kan bilda en explosiv gasblandning. Områden 

med risk för uppkomst av explosiva gasblandningar kommer att klassificeras som Ex-områden. 

Gasbehållarna kommer också att skyddas med konstruktioner och skyddsavstånd så att följderna 

av en eventuell explosion hålls inom ett begränsat område. 

 

Eftersom produktionskapaciteten för väte beror på tillgången till sådan elenergi som uppfyller kri-

terierna, är det möjligt att vätebufferten ersätts delvis med ellagring (batterier). Om vätelagret 

ersätts delvis med batterier minskar storlekskraven på de skyddsområden och -konstruktioner som 

behövs för vätelagring. Beslut om att delvis ersätta vätelagret med batterier fattas längre fram i 
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den mer detaljerade planeringen. I samband med den mer detaljerade planeringen upprättas också 

riskbedömningar för de olika alternativen.  

21.2 Hantering av läckor och spillvatten från släckning 

 

Med undantag för kaliumkarbonatlösning är alla kemikalier i den planerade anläggningen i gasform. 

Kaliumkarbonatlösning är enda nya kemikalien som det planerade projektet medför och som kan 

förstöras av spillvatten från släckning. Om kaliumkarbonatlösning rinner ut från processen vid läck-

age eller eldsvåda stängs dagvattenavloppets avstängningsventil så att kemikalien eller släckvatt-

net kan samlas upp. Vid en eldsvåda börjar spillvatten från släckningen svämma ut över det asfal-

terade området. Det asfalterade området kommer att planeras så att spillvatten från släckning av 

en eldsvåda stannar på det asfalterade området och inte rinner ut i marken.    

 

Vid väte- eller metanläckage leds gas till det planerade fackelsystemet där den förbränns till vatten 

och koldioxid. Vid ett gasläckage i processen (inkl. koldioxidläckage) kommer koldioxidutsläppen 

från området inte att öka jämfört med nuläget eftersom kolet i alla kolhaltiga gaser i processen 

härrör från rökgasflödet från den nuvarande avfallsförbränningsanläggningen. 

 

Syre är en gas som främjar förbränning men som inte i sig själv är antändlig. Vid en eventuell 

syreläcka späds syret ut i luften. Om elden är lös i närheten kan eldsvådan ta fart av syret. Vid en 

eventuell eldsvåda leds syretrycket till en säker plats. 

 

Vid en eventuell trafikolycka är det möjligt att bränsle eller gas läcker ut. Dessa läckor kan börja 

brinna eller spridas i jordmånen eller atmosfären. Mängderna bränsle och gas begränsas dock till 

mängden i respektive fordon. Det har bedömts att trafiken bara ökar något i och med det planerade 

projektet. Därtill har det bedömts att sannolikheten för bränsle- eller gasläckor är liten vid en even-

tuell trafikolycka. 
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22. SAMMANTAGNA KONSEKVENSER 

Anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan kommer att finnas i omedelbar närhet av 

Westenergys avfallsförbränningsanläggning och i närheten finns även andra verksamheter som or-

sakar miljökonsekvenser. Under MKB-förfarandet har utöver Westenergys avfallsförbränningsan-

läggning även Stormossens avfallscentral och den av Kierto Ympäristöpalvelut Oy planerade an-

läggningen för behandling av farligt avfall identifierats som funktioner som eventuellt kan orsaka 

sammantagna konsekvenser med det aktuella projektet. 

 

Sammantagna konsekvenser med Westenergys avfallsförbränningsanläggning 

Anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan har kontaktyta med avfallsförbränningsanlägg-

ningen via infångandet av koldioxid från rökgasen samt lakvattnet från reningen av rökgas. Anlägg-

ningarna använder ett gemensamt avloppsvattennät och rent dagvatten från projektområdet avleds 

till samma recipient. Trafikkonsekvenserna berör samma vägnät. Driften av anläggningarna orsakar 

bullerkonsekvenser för näromgivningen. De planerade anläggningskonstruktionerna är klart lägre 

än den befintliga avfallsförbränningsanläggningen och därför uppkommer inga betydande samman-

tagna konsekvenser för markanvändning och landskap. 

 

I fråga om luftutsläppen förändrar projektet inte halterna av skadliga ämnen från avfallsförbrän-

ningsanläggningen, och rökgas släpps fortsättningsvis ut i luften via en befintlig skorsten. I tidigare 

MKB-förfaranden som gällt avfallsförbränningsanläggningen har det konstaterats att konsekven-

serna för luftutsläppen är mycket små även vid utsläpp av maximala mängder, och avfallsförbrän-

ningsanläggningen underskrider gränsvärdena för utsläppen. I fråga om luftutsläpp sker ingen för-

ändring jämfört med nuläget.  

 

CO2-utsläppen i projektområdet kommer att minska något trots ökningen i trafiken. Förbättringar i 

luftkvaliteten kan eventuellt ha en positiv inverkan på näromgivningen och på vegetationen i Natu-

raområdet Vedahugget. 

 

I fråga om klimatkonsekvenserna infångas årligen 40 000 ton koldioxid för tillverkningen av synte-

tiskt metan. Därmed uppkommer en klart positiv sammantagen konsekvens ihop med avfallsför-

bränningsanläggningens verksamhet. Utan bådadera anläggningarnas existens och verksamhet 

skulle ingen positiv klimatpåverkan uppkomma.  

 

Om projektet genomförs ökar mängden rent vatten som avleds från området med cirka 20‒25 % 

jämfört med den nuvarande uppmätta mängden regn- och smältvatten på Westenergys fastighet. 

Kvaliteten på det dagvatten som avleds från området bedöms vara oförändrad även om projektet 

genomförs. Dagvattnet från anläggningsområdet avleds till Stormossutfallet. Belastningen från 

Stormossens avfallscentral märks i detta utfallsdike. Mängden dagvatten som avleds till ytvattnen 

är inte betydande i förhållande till vattenmängden i avrinningsområdet, så i det hänseendet upp-

kommer ingen förändring jämfört med nuläget. De sammantagna konsekvenserna för ytvattnen blir 

därmed små. 

 

Avfallsförbränningsanläggningen och anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan använder 

ett gemensamt avloppsvattennät. För närvarande avleds en stor del av avfallsförbränningsanlägg-

ningens kondensvatten till spillvattenavloppet. Till processen för tillverkning av syntetiskt metan 

tas 20 000 m3 renat kondensvatten från avfallsförbränningsanläggningen, vilket minskar mängden 

allt för rent kondensvatten som leds till spillvattenavloppet. Recirkulering av processvatten utgör 

en betydande positiv sammantagen konsekvens.  
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I fråga om trafiken har den nuvarande trafikmängden i området behandlats i kapitel 15 i konse-

kvensbedömningen. Trafikkonsekvenserna berör samma vägnät; fordon kör från riksväg 8 via den 

planskilda anslutningen och rondellen till Fågelbergsvägen och längs den nya vägförbindelsen direkt 

till avfallsförbränningsanläggningen. Genomförandet av projektet ökar trafikmängderna bara något 

och ingen betydande förändring uppkommer jämfört med nuläget. Trafiken dirigeras genom indu-

striområdet till huvudtrafiklederna. De nya trafikarrangemangen gör det också möjligt att utveckla 

området. 

 

I samband med MKB-utredningen 2015 undersöktes miljöbullret i området och i mätningarna 

granskades speciellt bullerkonsekvenserna för Naturaområdet Vedahugget. Vid bedömningen av 

bullerkonsekvenserna har det sammantagna bullret från avfallsförbränningsanläggningen respek-

tive anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan tagits i beaktande. De nya bullerkällorna gör 

att den sammantagna konsekvensen för bullernivån i närområdet är liten negativ. Förändringen 

jämfört med nuläget är emellertid mycket liten i fråga om bullerutsläppen. 

 

Sammantagna konsekvenser, Stormossens avfallscentral 

Stormossens avfallscentral ligger på cirka 400 meters avstånd mot nordväst från anläggningen för 

tillverkning av syntetiskt metan. Stormossens verksamhetsområde omfattar inalles sex kommuner. 

På återvinningsstationen behandlas bioavfall och slam som används vid tillverkning av kompostjord 

och biogas för trafiken. Stormossen förser lokaltrafiken med biogas som tillverkats av bioavfall från 

hushållen. I Stormossens verksamhetsområde uppgår återvinningsgraden till 35 %. Stormossen 

har som mål att 65 % av kommunalt avfall ska återvinnas som material år 2030. 

 

Av funktionerna vid Stormossens avfallscentral ligger slutdeponerings- och återvinningsfunktion-

erna närmast projektområdet. I dag styrs trafiken längs olika rutter till områdena, och därför upp-

kommer inga sammantagna konsekvenser beträffande trafiken. När det gäller bullerkonsekvenser 

finns det inga objekt som kan bli störda på nordvästra sidan av projektområdet. I fråga om luftut-

släpp är verksamheterna mycket olika varandra, och driften av anläggningen för tillverkning av 

syntetiskt metan genererar inga luftutsläpp.  

 

Sammantagna konsekvenser kan uppkomma främst via ytvattnen allteftersom dagvattenmäng-

derna ökar i recipienten. En del av dagvattnet från Stormossens avfallscentral och från reningsver-

ket vid avfallscentralen avleds till samma dike som rent dagvatten från anläggningsområdet. Kon-

sekvenserna för ytvattnen har behandlats i kapitel 8. Utgångspunkten är nuläget i Stormossutfallet, 

där man beaktat den nuvarande belastningen av dagvattnet. Ökningen i mängden dagvatten med-

för ingen betydande förändring för vattendragen. I övrigt bedöms dagvattnet inte medföra några 

betydande sammantagna konsekvenser eftersom den mängd dagvatten som leds bort från projekt-

området är relativt liten jämfört med vattenmängden i avrinningsområdet. 

 

Sammantagna konsekvenser, den planerade anläggningen för behandling av farligt avfall 

Kierto Ympäristöpalvelut Oy håller på att planera en anläggning för behandling av farligt avfall på 

Fågelbergets industriområde väster om projektområdet. Den planerade anläggningen har kapacitet 

att ta emot cirka 127 000 ton vanligt och farligt avfall per år. Anläggningen syftar till att främja 

återanvändningen av avfall och öka återvinningsgraden, särskilt när det gäller att styra farligt avfall 

mot mer effektiv återanvändning. 

 

Den enda kända sammantagna konsekvensen uppkommer av trafiken i och med att trafikkonse-

kvenserna berör samma vägnät. När man beaktar den trafikmängd som orsakas av Kierto Ympäri-

stöpalveluts verksamhet och den trafikkonsekvensbedömning som behandlats i denna MKB-beskriv-

ning (kapitel 15), bedöms de sammantagna trafikkonsekvenserna bli små.  
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23. SAMMANFATTNING AV EN JÄMFÖRELSE AV 

ALTERNATIVEN 

 

Som en sammanfattning av projektets miljökonsekvenser har en tabell sammanställts över konse-

kvensernas betydelse i de olika alternativen för genomförande (Tabell 23-1). 

 

Tabell 23-1. De bedömda konsekvensernas betydelse. Betydelsens riktning och nivå har åskådliggjorts med färger 

(vitt: ingen förändring i miljöns status, rött = negativ, grönt = positiv). 

Mycket 

stor 
Stor Måttlig Liten Betydelselös Liten Måttlig Stor 

Mycket 

stor 

 

Konsekvens Alt 0 Alt 1 

Mark- och berggrund 
Ingen förändring från nulä-

get 

Under byggtiden påverkas jordmånen av 
att markens ytskikt avlägsnas. Innan bygg-
arbetet påbörjas på projektområdet görs 
undersökningar för att utreda potentiell fö-
rekomst av sura sulfatjordar. Om man på-
träffar förekomster av sura sulfatjordar, 
beaktas detta vid valet av anläggningens 
grundkonstruktioner (för att förhindra kor-
rosion) samt i eventuell jordutfyllnad och i 
behandlingen av dräneringsvattnet under 
byggtiden samt i avledningen av vattnet. 

Grundvatten 
Ingen förändring från nulä-

get 
Ingen förändring från nuläget 

Ytvatten 
Ingen förändring från nulä-

get 

Dagvatten från anläggningsområdet kom-
mer att avledas via olje- och sandavskilj-
ning samt en kontrollbrunn eller en sedi-
menteringsbassäng till ett utloppsdike. 
Dagvattenmängden kommer att öka med 
cirka 20‒25 % från den nuvarande nivån. 
Projektet försämrar inte Lappsunds ås eko-
logiska eller kemiska status och förhindrar 
inte uppnåendet av god status i vattenföre-
komsten. Byggplatsvattnet behandlas till en 
nivå där det inte längre medför olägenheter 
för miljön. 

Växtlighet, organismer 
och naturens mångfald 

Ingen förändring från nulä-
get 

Projektområde: området ligger inom ett 
område där naturförhållandena redan har 
förändrats, och enligt planen ska de nya 
byggnaderna förläggas till den östra och 
nordöstra sidan av Westenergys avfallsför-
bränningsanläggning. I projektområdet 
med omgivning har det funnits industriell 
verksamhet i flera års tid. I projektområdet 
har inga hotade djur eller växter påträffats 
och därmed exponeras inga sådana av kon-
sekvenser under byggtiden. 

Vedahugget: I samband med MKB-be-
skrivningsskedet gjordes en behovspröv-
ning av Naturabedömning i projektområ-
det. När plats ska beredas för de planerade 
byggnaderna kommer inga livsmiljöer som 
lämpar sig för direktivarter, såsom flygek-
orrar eller fladdermöss, att försvinna. Bul-
lernivån i omgivningen kring projektområ-
det eller belysningsförhållandena förändras 
inte nämnvärt jämfört med nuläget.  

Skyddsområden 
Ingen förändring från nulä-

get 
Vedahugget: Luftutsläppen från trafiken 
till och från projektområdet ökar något i 
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Konsekvens Alt 0 Alt 1 

och med byggandet av anläggningen för 
tillverkning av syntetiskt metan. Mängden 
rent dagvatten i projektområdet ökar med 
cirka 20‒25 % jämfört med nuläget. På 
grund av ökningen i trafiken kan nedsmuts-
ningsgraden i dagvattnet öka något. Bullret 
från kylfläktarna orsakar ingen stor föränd-
ring i bullernivån jämfört med nuläget. Bul-
lernivån 40–45 dB nattetid sprids något 
längre i Naturaområdets nordvästra kant 
jämfört med nuläget, men situationen kom-
mer inte att förändras nämnvärt. 
Belysningsförhållandena på projektområdet 
kommer knappt att förändras jämfört med 
nuläget. 
Anläggningen för tillverkning av syntetiskt 
metan kommer att minska CO2-utsläppen 
från Westenergys avfallsförbränningsan-
läggning, varvid den förbättrade luftkvali-
teten eventuellt kan ha positiva verkningar 
för en lavart som växer på Naturaområdet 
Vedahugget. 

Karperöfjärden: Ingen förändring från nu-
läget 

Samhällsstruktur och 
markanvändning 

Ingen förändring från nulä-
get 

Området ligger i ett område för funktioner 
inom avfallshantering, energiproduktion 
och cirkulär ekonomi. Genomförandet av 
projektet stöder de nuvarande funktion-
erna, ger synergifördelar, utnyttjar befintlig 
samhällsstruktur, främjar målen för kolne-
utralitet och cirkulär ekonomi och förändrar 
inte samhällsstrukturen nämnvärt. Genom-
förandet av projektet förutsätter dock en 
ändring av detaljplanen (T/kem). 

Näringar och service 

De indirekta positiva kon-
sekvenserna (nya projekt 
och innovationer, export-
potential) realiseras inte. 

Byggandet av anläggningshelheten syssel-
sätter många personer för viss tid. I drift-
skedet sysselsätter anläggningen bara 
några personer, men indirekta sysselsätt-
ningseffekter uppkommer i underhållet av 
anläggningen samt i logistik- och transport-
kedjan för produkterna. Indirekta positiva 
verkningar uppkommer i och med den nya 
sektorkopplingen, vilket bäddar för nya 
projekt och innovationer även i andra delar 
av Finland. Den nya affärsverksamheten 
har dessutom bedömts ha global exportpot-
ential inom energiteknologin. 

Landskap och kultur-
miljö 

Ingen förändring från nulä-
get 

Ingen förändring från nuläget 

Utnyttjande av naturre-
surser 

Inget rent bränsle för den 
tunga trafiken och ingen 

ren fjärrvärme kommer att 
produceras. 

En positiv inverkan uppkommer bl.a. av an-
vändningen av förnybar energi, att fossila 
bränslen ersätts med kolneutralt bränsle 
för den tunga trafiken och att mängden 
fossila bränslen som används i fjärrvärme-
produktionen minskar.  
Produktionen av syntetiskt metan minskar 
belastningen på naturresurserna. 
 

Trafik 
Ingen förändring från nulä-

get 

Om anläggningen för tillverkning av synte-
tiskt metan byggs kommer det att ha en li-
ten negativ konsekvens för trafiken. Att 
konsekvenserna får en negativ total bety-
delse beror bland annat på att smidigheten 
och säkerheten i trafiken försämras något. 
Jämfört med nuläget är förändringen dock 
mycket liten. 
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Konsekvens Alt 0 Alt 1 

Buller och vibrationer 
Buller och vibrationer: 

Ingen förändring från nulä-
get 

Buller: Bullret i anläggningsområdet ökar 
något med anledning av de nya kylfläk-
tarna. Bullernivån ökar emellertid bara 
mycket lite jämfört med nuläget i området. 
Verksamheten orsakar inga vibrationer som 
skulle medföra förändringar från nuläget. 

Luftkvalitet 
Ingen förändring från nulä-

get 

De utsläpp i projektet som påverkar luft-
kvaliteten mest orsakas av den tunga trafi-
ken. Projektet i sig minskar CO2-utsläppen 
med uppskattningsvis 40 000 t/a. Trafiken 
orsakar förbränningsbaserade avgasutsläpp 
och partikelliknande gatudamm. 

Klimat 

Åtgärderna för att stävja 
klimatförändringen vidtas 
inte, varvid negativa kon-
sekvenser uppkommer. 

Om projektet genomförs uppkommer 
stora positiva konsekvenser i och med till-
varatagandet av avfallsförbränningsanlägg-
ningens CO2-utsläpp och produktionen av 
rent bränsle för trafiken, fjärrvärme och 
grönt väte. 

Hälsa 
Ingen förändring från nulä-

get 

Hälsokonsekvenser kan orsakas av funkt-
ionerna under byggtiden, då de genererar 
damm och buller, samt av trafiken. Konse-
kvenserna är emellertid lokala och kortva-
riga och deras utbredning är begränsad. 

Levnadsförhållanden och 
trivsel 

Ingen förändring från nulä-
get 

Negativa konsekvenser för människors lev-
nadsförhållanden och trivsel orsakas av 
bl.a. buller, trafik och samverkningar med 
den övriga verksamheten i området. Verk-
samheten kommer dessutom att förläggas 
intill befintlig verksamhet. Projektet har 
inte väckt någon särskild oro bland de lo-
kala invånarna. 

 

 

Projektet bedöms vara genomförbart. Utifrån bedömningen blir alla negativa konsekvenser små 

eller måttliga i förhållande till fördelarna med projektet. Vid bedömningen konstaterades inga stora 

skadliga konsekvenser för något delområde. Den anläggning som är föremål för granskning och de 

övriga relaterade funktionerna genomförs enligt bästa tillgängliga teknik (BAT). 

 

Enligt MKB-förordningen ska det i bedömningen upprättas en beskrivning av miljöns tillstånd vid 

tidpunkten i fråga och miljöns sannolika utveckling, om projektet inte genomförs. I detta MKB-

förfarande har miljöns nuvarande tillstånd i projektområdena utretts och projektets konsekvenser 

bedömts. 

 

Om Westenergys projekt inte genomförs, kommer de relaterade åtgärderna för att stävja klimat-

förändringen inte att vidtas och då bör andra lösningar tas fram för att ersätta fossila bränslen. 

Westenergys avfallsförbränningsanläggning behöver i vilket fall som helst en anläggning för infång-

ning av koldioxid senast vid ingången till 2030-talet. De indirekta positiva konsekvenserna för nä-

ringar och service (nya projekt och innovationer, sektorkopplingen mellan olika verksamheter, den 

globala exportpotentialen) blir inte verklighet. Olika aspekter på nuläget i området har beskrivits 

närmare i anslutning till konsekvensbedömningarna (kapitlen 6–20).  
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24. FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNINGSPROGRAM  

 

I miljölagstiftningen förutsätts att utsläpp från verksamheten och deras konsekvenser följs upp. 

Skyldigheten att kontrollera utsläppen läggs fram i miljötillståndsvillkoren. Miljökonsekvenserna 

följs upp i enlighet med ett av myndigheterna godkänt kontrollprogram. 

 

Hur miljökontrollerna och rapporteringen ska göras kommer att fastställas i kontrollprogrammet. 

Miljökontrollprogrammet kompletteras i ansökningsskedet av miljötillståndet. Då tillståndet har 

vunnit laga kraft kommer kontrollprogrammet att utgöra en väsentlig del av projektet. 

 

Det huvudsakliga syftet med kontrollen är att samla uppgifter om viktiga utsläpp och hur de påver-

kar den fysikalisk-kemiska livsmiljön på fabrikernas influensområde. Kontrollmaterialet utgör grund 

för slutsatser om eventuella konsekvenser för biota. Utifrån resultaten kan korrigerande åtgärder 

vidtas och skadliga konsekvenser vid behov förhindras. 

 

Kontrollprogrammets innehåll planeras så att det utgående från resultaten går att med olika slags 

kvalitetsmätare urskilja projektets konsekvenser från förändringar som har en naturlig bakgrund. 

Ett mål för kontrollen är att bedöma hur väl de konsekvenser som identifierats och bedömts under 

konsekvensbedömningen och i anslutning till ansökan om miljötillstånd sammanfaller med kontroll-

resultaten. 

 

Driften av anläggningen för tillverkning av syntetiskt metan ger inga luftutsläpp och därför behöver 

halterna av föroreningar som leds ut i luften inte följas upp. Westenergys och Stormossens avfalls-

centrals befintliga kontrollpunkt kommer att utnyttjas för uppföljningen av den nya anläggningens 

konsekvenser för ytvattnen. Befintliga grundvattenrör i projektområdet kan utnyttjas för uppfölj-

ningen av grundvattnets status.   
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25. BEHÖVLIGA PLANER, TILLSTÅND OCH BESLUT  

25.1 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 behandling av brännbart avfall 

och bottenslagg. Avfallsförbränningsanläggningen (LSSAVI/3954/2016, Vasa FD 00951/17/5107) 

och fältet för mellanlagring och behandling av brännbart avfall och bottenslagg 

(LSSAVI/4535/2020) har båda gällande miljötillstånd.  

 

25.2 Behövliga tillstånd och beslut 

 

25.2.1 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.  

 

25.2.2 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 §. 

 

25.2.3 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. Tillverkning av syntetiskt metan förutsätter planbeteckningen T-Kem i de-

taljplanen. Avsikten är att den nya detaljplanen ska bli klar våren 2023. 

 

25.2.4 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 Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, som också är tillsynsmyndighet. Dessutom 

förutsätter de mängder farliga kemikalier som lagras och behandlas i anläggningen att en säker-

hetsrapport utarbetas. Den ska lämnas in till Tukes som bilaga till ansökan om kemikalietillstånd. 
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Av säkerhetsrapporten ska det framgå att verksamhetsprinciper har införts för att förebygga even-

tuella storolyckor och andra olyckor samt att ett säkerhetsledningssystem för efterlevnaden av 

verksamhetsprinciperna har tagits i bruk. 

 

25.3 Fortsatta åtgärder 

 

Denna MKB-beskrivning läggs fram offentligt i januari 2023 och kontaktmyndighetens motiverade 

slutsats är att vänta i maj 2023. 
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ORDLISTA 

 

Förkortning/term Definition 

µg Mikrogram 

Alt Alternativ 

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

Alt 1 Alternativ 1 i MKB-förfarandet 

BAT Bästa tillgängliga teknik 

BREF BAT-referensdokument 

dB Decibel, enhet som uttrycker ljudstyrka 

Demivatten Demineraliserat vatten 

EN Starkt hotad (Endangered). IUCN-kategori i rödlistan. 

GDT Genomsnittlig dygnstrafik 

GDTtung Genomsnittlig dygnstrafik, tunga fordon 

ha Hektar 

kg Kilogram 

km Kilometer 

km2 Kvadratkilometer 

Konsulteringszon 

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

planläggningen ska särskild uppmärksamhet fästas vid risker och bekämpning av sto-

rolyckor i konsulteringszonen. Konsulteringszonen fastställs av Tukes. 

kt Kiloton, 1 000 ton 

kV Kilovolt, 1 000 volt 

m Meter 

m.ö.h. Meter över havet 

m2 Kvadratmeter 

m3 Kubikmeter 

MBF Markanvändnings- och byggförordning  

MBL Markanvändnings- och bygglag 

mg Milligram 

MKB Miljökonsekvensbedömning (lagen 277/2017, förordningen 252/2017) 

MSL Miljöskyddslagen (527/2014) 

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

NTM-centralen Närings-, trafik- och miljöcentralen 

pH Numerisk skala som anger hur sur eller basisk en lösning är. 

ppm Parts per million = andelar per miljon = mg/kg 

RFNBO Förnybart bränsle av icke-biologiskt ursprung 

RKY Byggd kulturmiljö av riksintresse. 

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

den för särskilda skyddsåtgärder enligt habitatdirektivet. 

SPA SPA-områden är särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet. 

SRf Statsrådets förordning 

SYKE Finlands miljöcentral 

t/a Ton per år 

TUKES Säkerhets- och kemikalieverket 

VU Sårbar (Vulnerable). IUCN-kategori i rödlistan. 
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Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm 

KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE OM PROGRAMMET FÖR 

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 

1  PROJEKT 

Projektets namn och läge 

Westenergy Ab, Energivägen 5, 66530 Kvevlax (Korsholm), kontaktperson 

Olli Alhoniemi.  

Ramboll Finland Ab är konsult för uppgörande av bedömningsprogrammet, 

kontaktperson Kare Päätalo.  

Kontaktmyndighet 

Kontaktmyndighet för projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i 

Södra Österbotten.  

Den projektansvarigas beskrivning av projektet och dess alternativ 

Projektets centrala mål är att producera kolneutral avfallsenergi genom att 

fånga upp koldioxid ur rökgasflödet från Westenergys 

avfallsförbränningsanläggning. Den uppfångade koldioxiden får reagera 

med väte som har producerats med utsläppsfri vindkraftsel, varvid 

syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga syntetiska metanet 

överförs i vätskeform och används som bränsle i tung trafik och sjötrafik. 

Värmen som uppstår i tillverkningsprocessen för syntetisk metan används 

genom att den överförs i fjärrvärmenätet till närområdet. I processen 

uppkommer dessutom industriellt syre.  
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Anläggningshelheten producerar ca 15 000 ton (230 GWh) flytande 

syntetisk metan i året och mängden fjärrvärme på årsnivå blir ca 100 GWh. 

Mängden koldioxid som fångas upp utgör ca 40 000 ton per år.  

Man planerar att bygga anläggningshelheten i närheten av Stormossens 

avfallscentral i Korsholms kommun, på fastighet 499-436-5-86 där 

Westenergys avfallsförbränningsanläggning redan finns. Projektområdets 

areal är ca 21 hektar.  

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:  

Alternativ ALT0: Projektet genomförs inte. 

Alternativ ALT1: Tillverkning av syntetisk metan (ca 15 000 t/a). 

2  ANHÄNGIGGÖRANDET AV FÖRFARANDE ENLIGT 
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 

Ärendet har blivit anhängigt då Westenergy Ab 25.5.2022 till NTM-

centralen i Södra Österbotten har lämnat in ett program för 

miljökonsekvensbedömning (senare MKB-program) för projektet 

Tillverkning av syntetisk metan, Korsholm. 

Projektets behov för förfarande enligt miljökonsekvensbedömning bestäms 

på basis av lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-

lagen), bilaga 1 punkt 6) c) integrerade kemiska anläggningar för 

tillverkning i industriell skala av ämnen med användning av kemiska 

omvandlingsprocesser, där det framställs bl.a. oorganiska kemikalier.  

3  FÖRHANDSÖVERLÄGGNING 

Kontaktmyndigheten ordnade en förhandsöverläggning 20.4.2022 för att 

främja bl.a. helhetshanteringen av de bedömnings-, planerings- och 

tillståndsförfaranden som projektet fordrar samt för att förbättra 

informationsutbytet mellan den projektansvariga och myndigheterna. I 

förhandsöverläggningen deltog representanter för NTM-centralen i Södra 

Österbotten, Korsholms kommun, Västkustens miljöhälsoenhet, 

Österbottens förbund, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Westenergy Ab och Ramboll 

Finland Oy.  
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4  MEDDELANDE OM BEDÖMNINGSPROGRAMMET OCH SAMRÅD 

Kontaktmyndigheten meddelande med en offentlig kungörelse 

3.6. - 3.8.2022 om MKB-programmet och att det är framlagt till påseende 

samt att det är möjligt att lämna in åsikter och utlåtanden. Kungörelsen och 

bedömningsprogrammet publicerades på NTM-centralens webbplats 

www.ntm-centralen.fi/kungorelser (välj Södra Österbotten) och på 

miljöförvaltningens webbplats 

www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB). På Korsholms kommuns och 

Vasa stads webbplatser har meddelande om kungörelsen publicerats. 

MKB-programmet och kungörelsen har varit framlagda till påseende i 

Korsholms ämbetshus och i Vasa stads medborgarinfo samt på 

webbplatsen www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB.  Dessutom har 

det publicerats tidningsannonser i Ilkka-Pohjalainen och Vasabladet 

3.6.2022 om att MKB-programmet är framlagt till påseende och att det är 

möjligt att framföra åsikter och utlåtanden.  

Under samrådstiden har det varit möjligt att bekanta sig med MKB-

programmet i pappersform på följande platser: Korsholms ämbetshus och 

Vasa medborgarinfo.  

Ett evenemang för allmänheten ordnades om MKB-programmet den 

14.6.2022 kl. 17 i Westenergy Ab:s lokaler, Energivägen 5, 66530 Kvevlax. 

Utöver kontaktmyndighetens och den projektansvarigas representanter 

deltog 3 personer i mötet.  

5  ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN OM MKB-PROGRAMMET 

Kontaktmyndigheten begärde utlåtanden om MKB-programmet från 

kommunerna i projektets konsekvensområde och andra myndigheter som 

sannolikt berörs av ärendet. Det lämnades in 8 utlåtanden och 6 

expertkommentarer till kontaktmyndigheten.  Inga åsikter framfördes.  

Följande är ett sammandrag av det centrala innehållet i responsen som 

getts under samrådet. Utlåtandena i sin helhet finns på webben: 

www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB. Uppgifter som anses vara 

personuppgifter har tagits bort ur utlåtandena och åsikterna som 

publiceras på webbplatsen.  

Sammandrag av utlåtanden 

Finavia Abp påminner om att det vid planeringen av projektet bör beaktas 

att området ligger nära Vasa flygplats. Projektet får inte orsaka störningar 

för utrustning som används för luftfarten eller för själva flygtrafiken eller på 

något annat sätt orsaka fara för flygsäkerheten. Det är möjligt att projektet 

http://www.ntm-centralen.fi/kungorelser
http://www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB
http://www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB
http://www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB
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under byggnadstiden kan fordra flyghindertillstånd. När MKB-

beskrivningen utarbetas ska det i kapitlet om planer och tillstånd som 

projektet förutsätter ingå behovet av ett eventuellt flyghindertillstånd. 

Närheten till flygplatsen ska beaktas när det gäller utsläpp i luften, buller 

samt olyckor och störningssituationer.  

Fintraffic Lennonvarmistus Oy–Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab ger vid behov 

utlåtanden om flyghinder när det gäller att ansöka om tillstånd för 

flyghinder. I utlåtandet tas ställning till objektets eventuella konsekvenser 

för flygsäkerheten och flygtrafikens smidighet. Vid behov begränsas 

objektets maximihöjd. Geodatamaterialet över flyghinderbegränsningar 

kan laddas ner från Fintraffics webbplats. Med hjälp av materialet kan 

planeraren redan på förhand bedöma eventuella höjdrestriktioner som kan 

riktas mot objektet.  

Naturresursinstitutet Luke anser att MKB-programmet har utarbetats 

grundligt och att projektbeskrivningen, den nuvarande verksamheten i 

området och projektets tekniska beskrivning framförs tydligt. I frågan om 

konsekvenser för klimatet rekommenderar dock Naturresursinstitutet att 

klimatkonsekvenserna av eventuella metanutsläpp ska beaktas.  

Västkustens miljöenhet konstaterar att den nya anläggningen sannolikt ökar 

ljusmängden i området. Ljusföroreningar nämns inte i MKB-programmet. 

Belysningens konsekvenser för människor, djur och natur ska bedömas. 

Projektet är positivt med tanke på utnyttjandet av koldioxidutsläpp.  

I Korsholms kommuns utlåtande konstateras att den nuvarande 

detaljplanebeteckningen inte stöder den planerade verksamheten och att 

ändringen av planen har inletts. Med tanke på översiktsplaneringen av 

markanvändningen bör landskapsplanen, den strategiska generalplanen 

och delgeneralplanen beaktas. I dessa finns bl.a. en reservering för en ny 

vägsträckning.  I den fortsatta planeringen ska hanteringen av dagvatten 

och släckvatten beaktas med tanke på det närliggande grundvattenområdet 

samt olyckssituationer och kraftiga regn. I bedömningen ska också beaktas 

de bygglov som beviljats till närområdet. Vid bedömningen av 

trafikkonsekvenser ska konsekvenserna av transporter till Vasa hamn 

utredas både med tanke på nuvarande och planerade vägarrangemang. 

Dessutom ska det utredas hur stora vattenmängder anläggningen behöver 

på årsbasis från det kommunala vattenledningsnätet, eftersom detta måste 

beaktas i kapaciteten i vattenverket i Smedsby.  När det gäller avloppsvatten 

förutsätts att en noggrannare utredning över avloppsvattenbelastningen 

görs samt hurudan riskhantering som fordras för att kommunens avlopp inte 

belastas med olämpliga ämnen vid störningssituationer.   
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Österbottens museum konstaterar att det i området har inletts planläggning 

som museet även gett utlåtande om. Museet har inget att påpeka om MKB-

programmet.  

Österbottens räddningsverk anser att det i MKB-programmet har 

identifierats riskerna för olyckor, tillstånden som behövs för omfattande 

hantering och lagring av kemikalier samt behovet för hantering av 

släckvatten. Det bör också fästas uppmärksamhet vid att det finns tillräcklig 

tillgång till släckvatten.  

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes framför att även hanteringen av 

släckvatten ska beaktas i riskbedömningen och beredskapsplanen. 

Dessutom rekommenderar Tukes att projektområdet förses med 

planbeteckningen T/kem. 

NTM-centralen i Södra Österbotten, gruppen för grundvattenskydd 

konstaterar att det inte finns klassificerade grundvattenområden på 

projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Det närmaste 

grundvattenområdet ligger på ungefär en kilometers avstånd. 

Avfallsförbränningsanläggningens konsekvenser för grundvattnen följs upp 

via grundvattenrör som monterats i omgivningen. Enligt MKB-programmet 

orsakar verksamheten i normalläge inga utsläpp i marken eller i 

grundvattnet.  

NTM-centralen i Södra Österbotten, klimatteamet påpekar att det inte 

framförs några noggrannare uppgifter om vilken källa för förnybar energi 

kommer att användas.  

NTM-centralen i Södra Österbotten, naturskyddsenheten påpekar att om 
man vill att en eventuell Naturabedömning enligt naturvårdslagen ska göras 
samtidigt som miljökonsekvensbeskrivningen, ska prövningen för 
Naturabedömningen göras före beskrivningsskedet. Det är inte möjligt att 
göra bedömningen på basis av uppgifterna i MKB-programmet.  
 
NTM-centralen i Södra Österbotten, miljöskyddsenheten anser att även ett 
tredje alternativ kunde finnas bland alternativen som bedöms. Det tredje 
alternativet skulle kunna gälla en större produktionsmängd av syntetiskt 
metan, där också koldioxidmängden som fångas vore större. I frågan om 
vattenanskaffningen för vätetillverkningen bör också kartläggas andra 
vattenflöden som bildas i området och sträva efter att använda dem hellre 
än vatten som tas via vattenledningsnätet. Det är skäl att sträva efter att 
återanvända spillvatten som uppstår i processerna, men bedömning bör 
också göras när det gäller att leda s.k. rena vattenflöden ut i miljön istället 
för till avloppet. Bullerkonsekvenserna ska bedömas särskilt för 
Naturaområdet.  
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NTM-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och 

infrastruktur konstaterar att MKB-programmets beskrivning av trafikens 

nuläge och bedömningen av trafikkonsekvenser verkar i huvudsak vara 

tillräckliga. I bedömningen bör beaktas konsekvenserna för alla olika 

trafikformer samt bedöma vilka konsekvenser trafiken har för invånarna i 

närområdet och för trafiksäkerheten.  

NTM-centralen i Södra Savolax, vattentjänster anser att det i planeringen 

ska reserveras tillräckligt stora områden för hanteringen av dagvatten med 

beaktande av hela livscykeln. Rent vatten ska hållas separat. Med 

klimatförändringen kommer kraftiga störtregn att bli vanligare och detta ska 

beaktas i områdets vattenbalans och i dimensioneringen av hanteringen.  

 

6  KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDEN OM MKB-PROGRAMMET  

Programmet för miljökonsekvensbedömning omfattar kraven på innehåll 

som nämns i 3 § i MKB-förordningen och bedömningsprogrammet har 

behandlats på det sätt som krävs enligt MKB-lagstiftningen.  

 
Utöver det som framförs i bedömningsprogrammet bör följande aspekter 

som framförs av kontaktmyndigheten (punkterna KM nedan) beaktas när 

bedömningsbeskrivningen och tillhörande utredningar görs upp. 

 
Beskrivning av projektet 
 

Projektbeskrivningen innehåller en teknisk beskrivning över projektet och 

dess processer, funktioner och deras placering, produkter samt 

verksamhetens vattenbehov och -avledning. Dessutom beskrivs projektets 

tidtabell, utsläpp, risker och anknytning till andra projekt.  

KM: Projektets läge, syfte och tekniska beskrivning presenteras tillräckligt 

för programskedet. I miljökonsekvensbeskrivningen ska projekt-

beskrivningen preciseras utgående från de tilläggsuppgifter som fås under 

bedömningen.  

I utlåtandet från NTM-centralens miljöskyddsenhet framförs att det för 

vattenanskaffningen för vätetillverkningen också bör kartläggas andra 

vattenflöden som bildas i området och sträva efter att använda dem hellre 

än vatten som tas via vattenledningsnätet. Också i utlåtandet från 

Korsholms kommun påpekas att mängden vatten som tas från 

vattenledningsnätet ska beaktas i bedömningen eftersom det påverkar 
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vattenverkets kapacitet. I utlåtandena fästs också uppmärksamhet vid 

avlopps- och spillvatten som uppstår, både mängd och kvalitet, för att 

avloppsreningsverket inte ska belastas med skadliga ämnen. 

Miljöskyddsenheten anser att det är skäl att sträva efter att återanvända 

spillvatten som uppstår i processerna, men bedömning bör också göras när 

det gäller att leda s.k. rena vattenflöden ut i miljön istället för till avloppet.  

Kontaktmyndigheten konstaterar att i miljökonsekvensbeskrivningen ska det 

framföras bl.a. uppgifter om projektets vattenbalans, metoder för hantering 

av process- och avloppsvatten, mängd och kvalitet på avlopps- och 

dagvatten som leds ut i avloppet och vattendraget samt tillräckligheten på 

avloppsnätets kapacitet. Enligt de utlåtanden som getts ska det göras en 

bedömning över tillgången på vatten som används i processen. I 

projektbeskrivningen ska också uppgifterna preciseras om bl.a. energin som 

skaffas och används i verksamheten och energikonsumtionen, samt 

eventuell återvinning av material.  

I MKB-programmet beskrivs hur projektet anknyter till andra planer. I 

miljökonsekvensbeskrivningen ska också framföras planer och program 

som gäller användningen av naturresurser och miljöskydd till den del som 

de är väsentliga för projektet.  

 
Alternativ i granskningen 

 
I MKB-programmet framförs utöver det s.k. nollalternativet, alltså att 

projektet inte genomförs, ett annat alternativ.  

 
KM: Till MKB-förfarandets viktigaste principer hör granskningen av 

alternativ, vars syfte är att stöda beslutsfattandet genom att framställa 

information om alternativa projektlösningar och deras miljökonsekvenser 

samt konsekvensskillnader. NTM-centralens miljöskyddsenhet anser att det 

i bedömningen även kunde ingå ett alternativ där man granskar en situation 

där till exempel ¾ av koldioxiden i anläggningens utsläpp fångas. 

Kontaktmyndigheten anser att med tanke på att förebygga 

klimatförändringen har minskningen av koldioxidutsläpp en ännu större roll 

i framtiden. Om det tekniskt är möjligt, kunde granskningen av ett alternativ 

med ännu större kapacitet redan i detta skede föra med sig ett mervärde. 

Granskningen av alternativ 0 och 1 uppfyller dock kraven i MKB-lagen.  

MKB-förfarandet och deltagande 
 
I MKB-programmet beskrivs bedömningsförfarandets mål, parter, uppgifter 

om deltagande och växelverkan under MKB-förfarandet samt en 

uppskattning av tidtabellen.  
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KM: Under arbetets förlopp bör fästas uppmärksamhet på informationen 

som ges under bedömningsförfarandet och möjligheterna för berörda att 

framföra respons, eftersom MKB-förfarandets centrala syfte är att öka 

medborgarnas tillgång till information och möjligheter att delta. 

Kontaktmyndigheten rekommenderar att en uppföljningsgrupp tillsätts eller 

att på något motsvarande sätt se till att växelverkan t.ex. med myndigheter 

och olika intressegrupper ökar.  

I MKB-programmet presenteras de personer som deltagit i utarbetandet av 

programmet, inklusive deras utbildning och arbetserfarenhet. 

Kontaktmyndigheten påpekar att erfarenheten i år bör framföras för alla 

personers del. Det rekommenderas att kompetensen för de som utarbetar 

miljökonsekvensbeskrivningen också presenteras med beaktande av de 

olika delområdena i bedömningen.  

 
Miljökonsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder 
 

I MKB-programmet beskrivs de konsekvenser som enligt MKB-lagen ska 

utredas i bedömningen samt de konsekvenser som särskilt ska bedömas för 

projektet. Dessa är enligt programmet klimat- och bullerkonsekvenser samt 

konsekvenser som ansluter till dagvatten. I programmet presenteras också 

de bedömningsmetoder som används för att fastställa hur betydande 

konsekvenserna är. Betydelsen bedöms utifrån hur känsligt 

konsekvensobjektet är för förändringar och hur omfattande förändring 

projektet orsakar. 

Omfattningen av konsekvensområdena har beskrivits i en översiktskarta 

och även verbalt på principnivå. De egentliga konsekvensområdena 

fastställs i miljökonsekvensbeskrivningen som resultat av 

bedömningsarbetet.  

KM: I bedömningen ska betoningen ligga särskilt på bedömningen av 

projektets sannolikt betydande konsekvenser. På basis av responsen som 

kommit under samrådet anser kontaktmyndigheten att vid MKB-förfarandet 

ska särskilt granskas projektets risker för olyckor, konsekvenser för trafiken 

samt hanteringen av dagvatten och släckvatten.  

Metoderna för hur konsekvensernas betydelse bedöms har framförts 

kortfattat, men i tillräcklig mån. I bedömningsbeskrivningen ska framföras 

motiveringar för hur betydelsen av konsekvensen har fastställts skilt för varje 

konsekvensobjekt. Vid jämförelsen av alternativ ska skillnaderna mellan de 

olika alternativens miljökonsekvenser beskrivas både verbalt och i 

tabellform, särskilt när det gäller betydande miljökonsekvenser.  
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Kontaktmyndigheten anser att konsekvensområdena för de konsekvenser 

som bedöms ska beskrivas tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen, separat 

för varje konsekvenstyp och både verbalt och med hjälp av kartbilder. Vid 

fastställandet av konsekvensområden ska också beaktas omfattningen av 

konsekvenserna under byggnadstiden utöver verksamhetstidens 

konsekvenser.  

 
Miljön nuvarande tillstånd och dess utveckling 
 

I beskrivningen av nuläget har man presenterat nuläget för miljön i 

projektområdet till den del som det anses vara väsentligt för bedömningen 

av projektets miljökonsekvenser.   

KM: Miljöns nuvarande tillstånd har i huvudsak beskrivits i tillräcklig 

omfattning för MKB-programskedet. I miljökonsekvensbeskrivningen ska 

beskrivningen av nuläget kompletteras med de uppgifter som fås i samband 

med bedömningen. Utvecklingen av nuläget ska också framföras i den 

situationen att projektet inte genomförs.  

Konsekvenser för mark- och berggrunden  
 
Enligt bedömningsprogrammet riktas normala markbyggnadsåtgärder till 

projektområdet under byggnadstiden. Anläggningskonstruktionerna är täta 

och försedda med skyddsstrukturer, och därför kommer det inte i normal 

verksamhet att finnas kontakt med jordmånen. Konsekvenserna för 

jordmånen bedöms vara obetydliga och det är inte nödvändigt att utreda 

dem noggrannare i miljökonsekvensbeskrivningen.  

På basis av Geologiska forskningscentralens material är sannolikheten för 

sura sulfatjordar i området i huvudsak mycket liten med undantag av ett litet 

område, där sannolikheten för sura sulfatjordar bedöms vara stor.   

KM: I MKB-programmet har det inte framförts hur förekomsten av sura 

sulfatjordar eller deras konsekvenser kommer att bedömas. 

Kontaktmyndigheten anser att det i miljökonsekvensbeskrivningen ska 

framföras hur eventuella sura sulfatjordar beaktas i byggandet och i 

grundtorrläggningen av projektområdet. Eftersom det enligt Geologiska 

forskningscentralens material kan förekomma sura sulfatjordar i området, 

anser kontaktmyndigheten att det i bedömningen ska utredas hur 

uppgifterna om förekomsten av potentiella sura sulfatjordar och 

produktionspotentialen av syra ska preciseras liksom även hur eventuella 

sura sulfatjordar beaktas vid byggandet och grundtorrläggningen av 

projektområdet.  
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Grundvattenkonsekvenser 

 
I projektområdet eller i dess omedelbara närhet ligger inga klassificerade 

grundvattenområden. I bedömningsprogrammet framförs att det inte är 

nödvändigt att noggrannare utreda grundvattenkonsekvenserna i 

miljökonsekvensbeskrivningen.     

KM: Kontaktmyndigheten anser att det i miljökonsekvensbeskrivningen ska 

motiveras varför grundvattenkonsekvenserna inte utreds noggrannare.  

 
Ytvattenkonsekvenser 
 

Enligt bedömningsprogrammet rinner ytvattnet från projektområdet längs ett 

dike som får sin början från en utdikad mosse väster om avfallscentralen, 

via ett Natura 2000-skyddsområde (Vedahugget) till det närbelägna 

Storträsket. Från träsket fortsätter vattnet via Finnbäcken mot Lappsundsån 

och till slut ut i havet. Från Stormossens område rinner ytvatten också mot 

sydväst i riktning mot Molnträsket och därifrån vidare till Toby å och slutligen 

ut i Södra Stadsfjärden. Det rena dagvattnet leds via sand- och oljeavskiljare 

från en pumpstation till Stormossutfallet, som ligger nordost om området. 

Konsekvenserna för ytvattnet uppstår via dagvattnet.  

KM: Dagvattenkonsekvenserna lyfts i MKB-programmet fram som ett 

delområde som sannolikt har betydande konsekvenser. NTM-centralens 

enhet för vattentjänster påminner i sitt utlåtande om att det är viktigt att 

fördröja dagvattnet där det uppstår och att leda bort det via ett tillräckligt 

fördröjande och filtrerande system. Också klimatförändringens eventuella 

konsekvenser för dagvattenmängden ska beaktas i planeringen. Korsholms 

kommun påpekar i sitt utlåtande att det bör finnas tillräckliga 

fördröjningsbassänger för dagvattnen även med tanke på kraftiga skyfall. 

Kommunen framhåller också att i planbestämmelserna i Österbottens 

landskapsplan 2040 konstateras det att i noggrannare planering ska det 

utarbetas planer för hantering av dagvatten och fästas uppmärksamhet vid 

behovet att ordna släckvattenhantering. Kontaktmyndigheten sammanfaller 

med utlåtandena och anser det vara särskilt viktigt att konsekvenserna av 

klimatförändringen beaktas i planeringen av dagvattensystem för att 

minimera konsekvenser som kan orsakas. Uppgifterna om 

dagvattenhantering, utloppsplatsen och -punkten ska specificeras.  

Kontaktmyndigheten anser att det i bedömningen ska utredas hurudana 

vattendragskonsekvenser orsakas av sur avrinning som eventuellt uppstår 

under byggandet och vid grundtorrläggningen har samt vilka åtgärder som 

vidtas för att förmildra konsekvenserna och hur effektiva åtgärderna är. I 

bedömningen ska granskas hur stor del av dagvattnet som är rent och hur 
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stor del förorenat. Det bör beaktas att rent vatten ska hållas separat. Då 

dagvatten avleds, ska eventuella dikningsföretag i området beaktas. I 

miljökonsekvensbeskrivningen ska områdets fördelning i 

avrinningsområden framföras på kartor med namn- och nummeruppgifter.  

I flera utlåtanden har hanteringen av släckvatten lyfts fram och släckvattnens 

konsekvenser på ytvattnen ska också beaktas i bedömningen.  

Konsekvenser på växtlighet, organismer, naturens mångfald och skyddsområden 
 

Projektområdets nuläge har utretts i samband med planläggningen av 

området. De naturutredningar som gjorts utnyttjas vid bedömningen av 

konsekvenser. I närheten av projektområdet finns ett revir för en hotad 

fågelart och konsekvenserna för den kommer att utredas. Det 

skyddsområde som ligger närmast projektområdet är Vedahugget 

(FI0800097) som hör till Natura 2000-nätverket och för detta område görs 

vid behov en separat Natura-bedömning. 

KM: Kontaktmyndigheten anser att i MKB-programmet borde det ha 

framförts uppgifter om naturförhållandenas nuläge i projektområdet och i 

dess närområde på basis av tidigare utredningar t.ex. med hjälp av kartor. I 

miljökonsekvensbeskrivningen ska uppgifterna om nuläget framföras 

utförligt på basis av befintliga uppgifter både på kartor och verbalt.  

Det ska utredas om det i närheten av industriområdet finns eventuella 

värdefulla livsmiljöer enligt skogslagen och konsekvenserna för dem 

bedömas. Också konsekvenserna av förändringar i ljusförhållandena för 

organismerna ska utredas.  

Enligt NTM-centralens naturskyddsenhet kan prövningen av en Natura-

bedömning inte göras utgående från uppgifterna i bedömningsprogrammet. 

Kontaktmyndigheten påpekar att om man vill att en eventuell 

Naturabedömning enligt naturvårdslagen 65 § ska göras samtidigt som 

miljökonsekvensbeskrivningen, ska prövningen för Naturabedömningen 

göras före beskrivningsskedet. 

Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning  

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms hur det planerade projektet lämpar 

sig till den befintliga samhällsstrukturen och markanvändningen. Områdets 

lämplighet ur planläggningssynpunkt bedöms på basis av befintliga planer, 

deras bakgrundsuppgifter och uppgifter om eventuella anhängiga 

planläggningsprojekt.  

KM: Kontaktmyndigheten påpekar att i MKB-programmet framförs inte 

planbestämmelserna i projektområdets och närområdets planer i sin helhet 
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och inte heller allmänna planbestämmelser som finns t.ex. i generalplanen. 

De ska framföras i miljökonsekvensbeskrivningen.  

I Korsholms kommuns utlåtande konstateras att de anvisade 

områdesbeteckningarna i den gällande detaljplanen inte stöder 

omfattningen på den planerade verksamheten, men ändringen av 

detaljplanen för området har påbörjats. Också Tukes påpekar i sitt utlåtande 

att projektområdet bör ha planbeteckningen T/kem. Korsholms kommun 

konstaterar att med tanke på översiktsplaneringen av markanvändningen 

bör landskapsplanen, den strategiska generalplanen och delgeneralplanen 

beaktas.  I den strategiska generalplanen och i Smedsby delgeneralplan 

anvisas en vägsträckning Martois-Stormossen som ska beaktas. 

Kontaktmyndigheten anser att i beskrivningen ska det bedömas vilka 

konsekvenser projektet har för konsekvensområdets planer och deras 

områdesreserveringar och även vilka konsekvenser reserveringarna i 

planerna har för projektet.  

Konsekvenser för näringar och service 
 

Som sakkunnigarbete bedöms direkta och indirekta konsekvenser för 

sysselsättningen och näringslivet om projektet genomförs eller inte 

genomförs.  

KM: Som grund för bedömningen av nuläget ska hela pendlingsområdet 

beaktas.  

Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön  
 

I projektområdets omedelbara närhet finns inga landskapsmässigt 

värdefulla områden. På projektområdets fastighet finns fornlämningen 

Koppargruvan (1000003487). I närheten av projektområdet finns inga objekt 

som utgör byggt kulturarv. Enligt MKB-programmet bedöms konsekvensen 

på närlandskapet som expertarbete, men i övrigt finns det inget behov av att 

utreda konsekvenserna för landskaps- och kulturmiljön närmare i samband 

med miljökonsekvensbeskrivningen. 

KM: Kontaktmyndigheten anser att konsekvenserna för fornlämningar ska 

bedömas, eftersom det finns en fornlämning i projektområdet. I övrigt ska 

det i miljökonsekvensbeskrivningen motiveras, varför konsekvenserna för 

bl.a. landskapet och kulturmiljön inte bedöms noggrannare.  

Konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser  
 

I konsekvensbedömningen beaktas att naturgas, som används av tung trafik 

och sjötrafik, kommer att ersättas med flytande syntetisk metan. 
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KM: Enligt MKB-programmet används s.k. grön energi för väteproduktionen 

i projektet. Kontaktmyndigheten anser att projektets konsekvenser ska 

bedömas även så att det jämförs med situationen att energin produceras 

med någon annan metod.  

Trafikkonsekvenser 
 

Trafikkonsekvenserna bedöms i förhållande till vägnätets nuvarande och 

prognostiserade trafik. Trafikmängdens betydelse bedöms genom att 

jämföra den förändring som projektet medför med områdets nuvarande 

situation. I bedömningen beaktas korsningarnas och anslutningarnas 

funktion och trafiksäkerhet.  

KM: I Korsholms kommuns utlåtande konstateras att det planeras stora 

förändringar i trafikarrangemangen söder om Vasa och att dessa bör 

beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndigheten påpekar att 

bedömningen ska sträcka sig till trafikkonsekvenserna som orsakas även på 

huvudvägarna och ända ut till hamnen, ifall det är meningen att produkter 

ska transporteras ut till hamnen och vidare via sjöfarten. Enligt Korsholms 

kommuns utlåtanden ska konsekvenserna bedömas både i den situationen 

att nya planerade vägprojekt förverkligas, men även i den situationen att 

planerade vägprojekt inte förverkligas. Enligt utlåtandet från 

ansvarsområdet för trafik och infrastruktur bör det i bedömningen beaktas 

konsekvenserna för alla olika trafikformer samt bedöma vilka konsekvenser 

trafiken har för invånarna i närområdet och för trafiksäkerheten.  

Kontaktmyndigheten konstaterar att det i miljökonsekvensbeskrivningen ska 

framgå hur de uppskattade trafikmängderna i sin helhet bildas, hurudana 

konsekvenser trafiken orsakar för invånarna i området och hur man strävar 

efter att minimera negativa konsekvenser. Transporter av farliga ämnen ska 

beaktas separat i bedömningen.  

Utöver konsekvenserna under driftstiden ska bedömningen också göras för 

konsekvenser under byggnadstiden, särskilt när det gäller trafiksäkerheten 

och olägenheter som orsakas för invånarna i området.  

Buller- och vibrationskonsekvenser 
 

Bullerkonsekvenserna vid de närmaste objekten som kan bli störda bedöms 

kalkylmässigt. Utöver den kalkylmässiga konsekvensbedömningen går det 

att göra en bullermodellering, om det utgående från resultaten anses 

nödvändigt.  

KM: Enligt förhandsbedömningar är buller en av de mest sannolika 

betydande konsekvenserna. Kontaktmyndigheten anser därför att även 

konsekvenserna ska bedömas omsorgsfullt. NTM-centralens 
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miljöskyddsenhet påpekar att det uppstår buller från verksamheten av den 

redan befintliga avfallsförbränningsanläggningen och att ett nytt fält för 

avfallshantering kan leda till förändringar i ljudmiljön. I bedömningen ska 

också beaktas buller som uppstår under byggtiden samt konsekvenserna av 

trafikbuller. Bullerkonsekvenserna för Naturaområdet intill ska också 

bedömas.  

Enligt MKB-programmet ger verksamheten inte upphov till 

vibrationskonsekvenser. Finavia Oyj påpekar i sitt utlåtande att eventuella 

sprängningar under byggnadstiden inte får orsaka olägenheter för 

flygtrafiktjänstens anordningar. Kontaktmyndigheten konstaterar att 

miljökonsekvensbeskrivningen ska beakta projektets bullerkonsekvenser 

under hela dess livscykel.  

Konsekvenser för luftkvaliteten  
 

Verksamheten orsakar enligt preliminära uppgifter inga utsläpp i luften eller 

damning som är skadliga för miljön eller hälsan. Luftkvaliteten påverkas 

förutom av produktionsprocessen av projektets tunga trafik. Inverkan av 

dess utsläpp för luftkvaliteten bedöms enligt en beräkningsmodell för 

trafikutsläpp utvecklad av VTT.  

KM: Kontaktmyndigheten anser att det som framförts om 

konsekvensbedömningen i MKB-programmet är tillräckligt.  

Konsekvenser för klimatet 
 

I konsekvensbedömningen beaktas projektets inverkan på klimatet under 

byggtiden och produktionen samt eventuell inverkan på kolsänkor. Även 

andra konsekvensbedömningar som gjorts beaktas i bedömningen av 

klimatpåverkan, t.ex. utsläpp av växthusgaser från trafiken, utsläpp av 

växthusgaser som framkommit i granskningen av luftkvaliteten samt 

eventuella områden med översvämningsrisk. I konsekvensbedömningen 

beaktas utöver projektets klimatpåverkan också klimatförändringens 

inverkan på projektområdet.  

KM: I sammandraget över resultaten från bedömningen av 

klimatkonsekvenser ska klimatkonsekvenserna i olika skeden och från olika 

funktioner specificeras. Det rekommenderas att projektets 

klimatkonsekvenser relateras även till eventuella regionala mål för 

klimatpåverkan och utsläppsminskning. Enligt uppgifterna används grön 

energi för att framställa väte i projektet, men energikällan specificeras inte. 

Detta bör tas i beaktande då klimatkonsekvenserna bedöms. 

Klimatförändringens konsekvenser på projektet ska beaktas enligt MKB-
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programmet och särskilt konsekvenserna för mängden och hanteringen av 

dagvatten.  

Naturresursinstitutet Luke påpekar i sitt utlåtande att miljöfördelar fås både 

genom att koldioxid tas till vara och genom att syntetisk metan används för 

att ersätta fossila bränslen. I klimatkonsekvenserna och deras 

riskbedömning har det dock inte beaktats eventuella metanutsläpp, som 

verksamheten kan ge upphov till. Kontaktmyndigheten sammanfaller med 

utlåtandet och anser att metanutsläppen ska beaktas i bedömningen.  

Konsekvenser för människors levnadsförhållanden, hälsa och trivsel 
 

Konsekvenserna för människors hälsa bedöms närmast i frågan om 

störningssituationer.  Faktorer som påverkar levnadsförhållanden och 

trivseln bedöms som en helhet bestående av olika faktorer, varvid 

konsekvensens styrka, omfattning, varaktighet, sannolikhet och hur viktig de 

berörda anser den vara ska beaktas.  

KM: Västkustens miljöenhet konstaterar i sitt utlåtande att s.k. 

ljusföroreningar inte har beaktats i projektbeskrivningen och det ska också 

bedömas. Kontaktmyndigheten sammanfaller med detta och anser att i 

bedömningen ska man beakta hur ändringar i ljusförhållandena påverkar 

människorna. Korsholms kommun påpekar att de bygglov som beviljats i 

närheten ska beaktas. Kontaktmyndigheten konstaterar att i utredningen 

som gäller befintlig bebyggelse och befolkningens livsmiljö ska laggilla 

tillstånd för byggnader och annan verksamhet beaktas.  

 
Olyckor och undantagssituationer  
 

Eventuella olyckor och undantagssituationer identifieras och deras 

miljökonsekvenser bedöms utgående från den planerade processen och 

ämnen som förekommer i den samt deras egenskaper. Vid olycks- och 

undantagssituationer kan exempelvis luftkvaliteten, marken, ytvattnet 

och/eller grundvattnet påverkas. Identifierade risker och deras 

följdverkningar beskrivs i konsekvensbeskrivningen. De identifierade 

riskernas eventuella följdverkningar bedöms vid behov genom 

modelleringar. Vid behov presenteras dessutom metoder för att minska 

riskerna och följderna till en godtagbar nivå.  

KM: Kontaktmyndigheten anser att det som framförs i MKB-programmet är 

i rätt riktning. Konsekvenserna av olyckor har lyfts fram i flera utlåtanden. 

Vid bedömningen och projektplaneringen ska man beakta räddningslagens 

förpliktelser om verksamhetsutövarnas egen beredskap, vilket framförs i 

utlåtandet från Österbottens räddningsverk. Finavia Abp påminner om att då 

konsekvenser av olycks- och undantagssituationer bedöms, måste man 
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beakta att projektområdet är beläget i närheten av Vasa flygplats. 

Kontaktmyndigheten anser att det är av högsta prioritet att det görs en 

konsekvensbedömning av utsläpp som orsakas av bränder eller andra 

olyckor.  

Kontaktmyndigheten anser att objekt som är känsliga för miljörisker, såsom 

naturobjekt, ska identifieras i riskbedömningen. I bedömningen ska man 

beakta bl.a. åtgärder, som förhindrar farliga kemikalier från att komma ut i 

avlopps- och hushållsvattensystem. Vid bedömningen av risker ska 

samverkningarna med andra kända verksamheter i området beaktas. 

Dessutom ska riskerna som orsakas av transporten av farliga ämnen 

bedömas separat.  

Hanteringen av släckvatten lyfts fram i utlåtandena från Korsholms kommun, 

Tukes och Österbottens räddningsverk. Kontaktmyndigheten sammanfaller 

med utlåtandena och konstaterar att mängden och kvaliteten på släckvatten 

som uppstår vid en olycka ska bedömas. Åtgärder för att förhindra 

släckvatten från att komma ut i miljön ska också framföras. Också 

dagvattenkonsekvenserna vid undantagssituationer ska bedömas.  

Projektets sammantagna konsekvenser 

Enligt MKB-programmet uppstår samverkningar då olika funktioner på 

samma konsekvensområde tillsammans orsakar större konsekvenser än de 

som granskas separat.  

KM: I bedömningen ska också beaktas samverkningar som orsakas av 

andra än industriella aktörer. Konsekvenser kan orsakas av bl.a. trafiken 

eller andra verksamheter i närområdet. I projektet ska man bedöma 

samverkningar som uppstår av bland annat buller, utsläpp i luften, 

vibrationer samt olycks- och undantagssituationer.  

Kontaktmyndigheten påpekar att då eventuella kommande samverkningar 

bedöms, bör projektområdets läge på ett stort industriområde tas i 

beaktande. Fastän det inte ännu skulle finnas uppgifter om exakt typ av 

verksamhet som är belägen på området, ska bedömningen basera sig på 

verksamheter som möjliggörs i planläggningen.  

Osäkerhetsfaktorer och minskning av negativa konsekvenser  
 

Det finns osäkerhetsfaktorer kring de uppgifter och metoder som används i 

bedömningen. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs osäkerhets-

faktorerna och det görs en bedömning av hur osäkerheten kan påverka 

resultaten av bedömningen och på detta sätt genomförbarheten.  



 Utlåtande   17 (19) 

    

  EPOELY/1390/2022 

 12.8.2022   

    

    

    

 
Projektets främsta mål är att förhindra identifierade betydande negativa 

konsekvenser.  Om det är möjligt att förhindra dem, planeras åtgärder för att 

minska dem.  

KM: Osäkerhetsfaktorer som har identifierats under bedömningsarbetet och 

deras konsekvenser för bedömningsresultatet ska framföras så tydligt som 

möjligt i miljökonsekvensbeskrivningen för att de ska kunna beaktas i den 

fortsatta planeringen av projektet. Osäkerhetsfaktorer i anslutning till 

bedömningen ska framföras enligt konsekvensobjekt.  

Metoderna för att minska skadliga konsekvenser som framförs i 

bedömningsbeskrivningen bör vara genomförbara och tillräckligt konkreta. 

Metoderna för att förmildra skadliga konsekvenser ska framföras enligt 

konsekvensobjekt.  

Nödvändiga tillstånd och beslut 
 

I MKB-programmet framförs vilka planer, tillstånd och beslut som fordras för 

projektet. För projektets del är väsentliga tillstånd bl.a. planläggning, 

bygglov, miljötillstånd samt tillstånd och anmälningar enligt kemikalie-

säkerhetslagen.  

KM: De nödvändiga tillstånden har framförts tydligt i MKB-programmet. 

Uppgifterna ska dock kompletteras i miljökonsekvensbeskrivningen. I 

miljökonsekvensbeskrivningen ska beaktas bl.a. eventuella tillstånd enligt 

naturvårdslagen samt behovet av flyghindertillstånd i enlighet med Finavias 

utlåtande.  

Uppföljning av konsekvenser 
 

För miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas ett förslag till miljökontroll-

program baserat på de uppskattade konsekvenserna för olika objekt och 

konsekvensernas betydelse. På allmän nivå kan kontrollen av anlägg-

ningens drift indelas i driftskontroll, utsläppskontroll och konsekvenskontroll.  

KM: Kontaktmyndigheten anser att det som framförts om 

konsekvensuppföljningen i MKB-programmet är tillräckligt. 

7  TILLSTÄLLANDE AV UTLÅTANDET OM MKB-PROGRAMMET OCH 
KUNGÖRELSE 

NTM-centralen tillställer den projektansvariga sitt utlåtande samt kopior av 

utlåtanden och åsikter som lämnats in om MKB-programmet. 
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Kontaktmyndighetens utlåtande skickas samtidigt för kännedom till de 

instanser som utlåtande om bedömningsprogrammet har begärts av. 

Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet är framlagt till 

påseende på myndighetens webbplats www.ntm-centralen.fi/kungorelser 

(välj Södra Österbotten) och på miljöförvaltningens webbplats: 

www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB.  

8  AVGIFT, GRUNDERNA FÖR FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTEN OCH 
ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN 

Avgiften är 8000 euro.  

Avgiften som uppbärs för kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-

program grundar sig på ett vanligt projekt (11–17 arbetsdagar). Avgiften 

fastställs enligt statsrådets förordning om NTM-centralernas avgiftsbelagda 

prestationer.  

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när avgiften som 

uppbärs har fastställts kan begära omprövning av NTM-centralen inom sex 

månader från att avgiften har påförts.  

9  TILLÄMPADE RÄTTSNORMER 

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 8, 16 och 

18 § 

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

(277/2017) 3 §  

Lag om grunder för avgifter till staten (150/1992) 8 § 

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- 

och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets 

avgiftsbelagda prestationer år 2022 (TEM/2021/217) 30 a §. 

 

Detta dokument har godkänts elektroniskt i ämbetsverkets elektroniska 

ärendehanteringssystem.  

 

Miljöskyddschef Päivi Kentala 

 

Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala  

 

http://www.ntm-centralen.fi/kungorelser
https://www.miljo.fi/westenergysyntetiskmetanMKB
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1. JOHDANTO 

Westenergy Oy (myöhemmin Westenergy) suunnittelee uuden synteettistä metaania valmistavan 

laitoskokonaisuuden rakentamista Mustasaaren kunnan Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen. 

Uudet rakennukset sijoittuisivat Westenergyn olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle 

499-436-5-86. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia jäte-energiaa ottamalla 

talteen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen 

otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön. 

Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyvä lämpö hyödynnetään lähialueen 

kaukolämpöverkkoon. Lisäksi prosessissa syntyy teollista happea. 

 

Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 15 000 tonnia vuodessa (230 

GWh), millä määrällä pystytään korvaamaan yli 20 miljoonaa litraa fossiilista polttoöljyä. Tuotetun 

kaukolämmön määrä vuositasolla on noin 100 GWh, jolloin Westenergyllä tuotetun puhtaan 

kaukolämmön määrä kasvaa 25 %, vastaten noin 5000 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. 

Talteen otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. 

 

Natura 2000 – verkostoon sisältyviin alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista säädetään 

luonnonsuojelulaissa (1096/1996, 65 ja 66 §). Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai 

tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi 

heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen 

niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla 

arvioitava nämä vaikutukset.  Vaikutukset arvioidaan ns. Natura-arvioinnissa, joka on 

yksityiskohtainen luontotyyppi- ja lajikohtainen selvitys. Tämän jälkeen pyydetään asiasta 

lausunto ELY-keskukselta sekä siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. 

 

Tämän Natura-tarveharkinnan tarkoituksena on selvittää voiko suunnitellulla laitoksella olla 

merkittäviä heikentäviä vaikutuksia sen läheisyydessä olevan Natura-alueen perusteena oleviin 

luontoarvoihin, jolloin on velvollisuus laatia Natura-arviointi. Luonnonsuojelulain mukaan 

viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa 

suunnitelmaa, jos Natura-arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman 

merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 

2000 –verkostoon. Lupa saadaan myöntää tai suunnitelma hyväksyä/vahvistaa, jos valtioneuvosto 

yleisistunnossaan päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. 

 

Tässä raportissa on kuvattu Westenergyn Mustasaaren hankkeen Natura-arvioinnin tarveharkinta, 

joka koskee Vedahuggetin Natura-aluetta (FI0800097). Vedahugget on sisällytetty Natura 2000-

verkostoon luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue), 

ja alue kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Arvioinnin perusteella 

annetaan esitys, heikentääkö hanke niitä luontoarvoja, joiden perusteella arvioitava Natura-alue 

on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon. Natura-arviointi on tehty luonnonsuojelulain 65 § 

mukaisena asiantuntija-arviona ja arviointia on ollut laatimassa FT (ympäristötiede/ekologia) Kati 

Kivisaari ja Ins. AMK (ympäristötekniikka), luontokartoittaja EAT Ville Yli-Teevahainen Ramboll 

Finland Oy:stä. 
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2. NATURA-ALUEIDEN SUOJELU JA ARVIOINNIN 

PERUSTEET  

 
2.1 Lainsäädäntö 

 

Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin 

(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät 

jäsenvaltioiden Natura-verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden tehtävänä 

on huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja 

päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty 

tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja 

merkittävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. 

 

Natura -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu. 

Suomessa suojelua toteutetaan alueesta riippuen muun muassa luonnonsuojelulain, erämaalain, 

maa-aineslain, koskiensuojelulain ja metsälain mukaan. Toteutuskeino vaikuttaa muun muassa 

siihen, millaiset toimet kullakin Natura-alueella ovat mahdollisia. Luonnonsuojelulailla on toteutettu 

niiden Natura-alueiden suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä. 

Näillä alueilla suurin osa ympäristöä muokkaavista toimenpiteistä on kielletty. Vastaavasti metsä- 

tai maa-aineslakien kautta suojelluilla alueilla kiellot ovat yleensä lievempiä ja mm. pienimuotoiset 

metsätaloustoimet sekä maa-ainesten ottotoimenpiteet voivat alueen luontoarvot säilyttävällä 

tavalla olla sallittuja. 

 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, 

jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on liitetty Natura-verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien Natura-

vaikutusten arvioinnista todettu: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 

hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää 

valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn 

alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 

sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan 

on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki 65.1 §). 

Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset a) kohdistuvat 

Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) 

laadultaan merkittäviä, sekä d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Arvioinnin perusteena 

tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-

suojelualueverkostoon. Näitä ovat aluekohtaisesti joko: 

 
• luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet),  

• luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), 

• lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet), 

• lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut (SPA-alueet) muuttolintulajit 
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Arvioinnin lähtökohtana ovat SAC-alueilla siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset 

suojeluarvot (luontotyypit ja lajit), SPA-alueilla lintudirektiivin mukaiset lajit ja muuttolintulajit 

sekä SAC/SPA-alueilla molemmat. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten 

lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen. 

 

Vaikutusten heikentymistä tai vaikutusten merkittävyyttä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty 

luonto- tai lintudirektiiveissä. Yleisesti luontotyyppien voidaan arvioida heikentyvän, jos sen pinta-

ala supistuu tai ekosysteemin rakenne ja sen toimivuus heikentyvät muutosten seurauksena. 

Vastaavasti lajitasolla vaikutukset voidaan arvioida heikentäviksi, jos lajin elinympäristö supistuu 

eikä laji tästä tai jostain muusta syystä johtuen ole enää elinkykyinen tarkastellulla alueella. 

Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat tässä yhteydessä erityisesti muutoksen laaja-alaisuus. 

Kokonaisuudessaan vaikutukset on kuitenkin aina suhteutettava alueen kokoon sekä kohteen 

luontoarvojen merkittävyyteen alueellisella ja valtakunnan tasolla. Joissakin tapauksissa pienikin 

muutos voi olla luonteeltaan merkittävä, jos se kohdistuu alueellisella tai valtakunnan tasolla 

poikkeuksellisen arvokkaalle alueelle tai vaikutuksen kohteena olevan luontotyypin tai lajin 

säilyminen Natura-alueella voidaan arvioida ominaispiirteiltään tavanomaista herkemmäksi jo 

pienille elinympäristömuutoksille. 

 

Luontoarvojen heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan 

suojelutasoon kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000-verkoston eheyteen ja 

koskemattomuuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja 

toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä 

elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Alueen eheyden korostaminen voi 

tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vaikka vaikutukset eivät olisi mihinkään luontotyyppiin tai 

lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaisen suuret vaikutukset moneen lajiin ja 

luontotyyppiin saattavat heikentää alueen ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin 

ikään vaikutusten ei tarvitse kohdistua suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen 

merkittäviä, vaan ne voivat kohdistua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan, tavanomaiseen tai 

tyypilliseen lajistoon, mikä voi myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin. Tässä 

luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain sanamuotojen on tulkittu eroavan toisistaan. 

Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi tulee tehdä vain luontotyyppien ja lajien 

näkökulmasta, kun taas luontodirektiivi korostaa Natura-alueen merkitystä kokonaisuutena ja sen 

ekologisten ominaisuuksien merkitystä siellä oleville luontotyypeille ja lajeille (Söderman 2003). 

 

2.2 Natura-arvioinnin tarveharkinta 

 

Natura-arvion tarveharkinnassa arvioidaan, aiheuttaako suunniteltu hanke sellaisia vaikutuksia, 

joiden perusteella Natura-arviointi olisi tarpeen. Natura arvioinnin tarveharkinnassa kuvataan 

hanke ja sen aiheuttamat vaikutukset vaikutusalueella oleviin Natura-alueisiin. Natura-arvioinnin 

tarveharkinnassa annetaan esitys siitä, vaikuttaako suunniteltu hanke Natura-alueiden 

suojeluperusteisiin niin merkittävästi, että kohteille tulisi suorittaa varsinainen Natura-arviointi.  

 

Tarveharkinnan johtopäätös voi olla esimerkiksi:  

1) Ei heikennä Natura-arvoja, Natura-arviointia ei tarvita  

2) Heikentää, Natura-arviointi tehtävä  

3) Vaikutusten ilmeneminen epävarma, Natura-arviointi tehtävä 
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3. NATURA-TARVEHARKINNASSA KÄYTETTY AINEISTO  

 
Tässä selvityksessä esitetty Natura -arvioinnin tarveharkinta perustuu alan tutkimustulosten lisäksi 

lähinnä seuraavaan aineistoon: 

• Valtion ympäristöhallinto. Natura-tietolomakkeet Vedahugget Natura-alue (2015) 

• Hankkeen (Synteettisen metaanin valmistus) YVA-ohjelma (Ramboll 2022) ja YVA-

menettelyn yhteydessä tehdyt luontoselvitykset 

• Muut lähdeluettelossa mainitut aineistot 

 

4. HANKKEEN KUVAUS  

4.1 Hankealueen sijainti 

 

Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8:n 

eteläpuolella (Kuva 1). Pinta-alaltaan hankealue on noin 21 hehtaaria. Hankealueelle sijoittuu jo 

valmiiksi Westenergy Oy:n jätekeskus, jonka yhteyteen synteettistä metaania valmistava 

laitoskokonaisuus sijoittuu.  

 

  

Kuva 1. Hankealueen sijainti. 
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4.2 Hankealueen nykytilan kuvaus 

 

Hankealueella toimii jätteenpolttolaitos, ja alueen lounaisosassa sijaitsee jätteenvarastointi- ja 

käsittelykenttä. Jätteenpolttolaitos koostuu vastaanottohallista, jätebunkkerista, arina- ja 

tulipesästä, kattilasta, savukaasujen puolikuivasta puhdistusjärjestelmästä, savukaasupesurista ja 

-lauhduttimesta, generaattorista ja turbiinista sekä kaukolämpökeskuksesta.  

4.3 Uuden valmistuslaitoksen sijoittuminen hankealueelle 

 

Alustavien suunnitelmien mukaan laitoskokonaisuus sijoitetaan kiinteistön pohjois- ja/tai 

koillisosaan. Hankealueen itäpuolella sijaitsevan Vedahuggetin Natura-alueen ja hankealueen väliin 

noin 120 metriä alle 10-vuotiasta taimikkoa. Uuden laitoksen sijoittuminen hankealueelle on 

esitetty kuvassa 2 (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Metaanintuotantolaitoksen sijoittuminen kiinteistölle. Laitoksen alustava sijainti on kiinteistön pohjois- 

ja/tai koillisosassa. 

 

Uuden hankkeen myötä alueelle on tarkoitus rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitos, 

vedyntuotantolaitos, metanointilaitos ja nesteytyslaitos. Näiden toimintaa on kuvattu tarkemmin 

hankkeen YVA-ohjelmassa (Ramboll 2022). Laitosalueelle on suunniteltu lisäksi myös muita 

tuotanto- ja varastointitiloja (Taulukko 1). Rakennusten sijoittuminen tarkentuu suunnittelun 

edetessä, mutta rakennukset sijoittuvat kokonaisuudessaan hankealueen sisälle.  
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Taulukko 1. Alustavat laitoskokonaisuuden tuotanto- ja varastointitilat. 

Laitokset/ säiliökoot Pinta-ala / varastointimäärä 

Hiilidioksidin talteenottolaitos noin 300 m2 

Vihreän vedyn tuotantolaitos noin 1200 m2 

Metanointi- ja nesteytyslaitos noin 850 m2 

Vedyn ja hapen varastointitilat noin 600 m2 

Nesteytetyn metaanin varastointi noin 400 m2 

Polttoaineterminaali 225 m2 

Vedyn säiliö 12 x 20,8 m3 

Hapen säiliö  6 x 20,8 m3 

CO2 mp 

CO2 kp 

8 x 92 m3 

8 x 20,8 m3 

Viikon LSNG:n varasto, tai 

kolmen päivän LSNG:n varasto 

8 x 113 m3 

4 x 92 m3 

 

Suunnitelmien mukaan laitoskokonaisuudella tuotetaan hiilineutraalia polttoainetta raskaan 

liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin noin 15 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 230 GWh:n 

vuosituotantoa. Synteettisen metaanin valmistuksessa syntyy sivutuotteena vuosittain noin 100 

GWh kaukolämpöä sekä teollista happea noin 60 000 tonnia. Metaanin valmistusprosessissa talteen 

otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. Laitoksen suunniteltu vuosittainen 

käyttöaika on 8000 tuntia, mikä tarkoittaa ympärivuotista toimintaa. Hiilidioksidin 

talteenottolaitoksessa käytetään liuottimena kaliumkarbonaattia. Elektrolyyserin sähköteho on 

noin 30 MW, ja prosessissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulivoimalla. 

4.4 Jätteenpolttolaitoksen ja sen yhteyteen rakentuvan synteettisen metaanin 

tuotantolaitoksen muodostamat vaikutukset hankealueeseen ja sen ympäristöön 

 

Hankkeella on myös välillisiä vaikutuksia jätteenpolttolaitoksen päästöihin, ja esitetty tarkemmin 

hankkeen YVA-ohjelmassa (Ramboll 2022). Tiivistettynä synteettisen metaanin valmistusprosessi 

vähentää merkittävästi jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöjä. Jätteenpolttolaitoksen nykyisiä 

vaikutuksia alueeseen ja sen lähiympäristöön, sekä suunnitellun laajennuksen mahdollisia 

vaikutuksia on eritelty alla. 

4.4.1 Liikenne ja ilmanlaatu 

 

Hankealueelle tuleva liikennöinti toteutetaan valtatie 8:n suunnalta Lintuvuorentien kautta (Kuva 

3). Lintuvuorentieltä toteutetaan uusi tieyhteys jätteenpolttolaitokselle, joka ohjaa 

jätteenpolttolaitoksen liikenteen Stormossenin jätekeskuksen ohi suoraan jätteenpolttolaitokselle. 

 

Ilmapäästöt liittyvät liikenteen polttomoottoreista syntyviin pakokaasuihin. Ilmapäästöjä syntyy 

liikenteen lisääntyneistä kuljetuksista pakokaasujen muodossa. Synteettinen metaani siirretään 

valmistusalueelta raskaan liikenteen kuljetuksilla ja arvion mukaan alueen raskaan liikenteen 
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määrä kasvaisi noin 430 raskaalla kuljetusyksiköllä vuodessa (noin 35 tonnia/kuljetusyksikkö). 

Tämä tarkoittaisi 1–2 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa lisää nykytilanteeseen. Muutos ei ole 

merkittävä, koska alueella kulkee päivittäin muutamia satoja raskaan liikenteen kuljetuksia. Mikäli 

tuotettu teollinen happi kuljetettaisiin myös pois raskailla ajoneuvoilla, liikenteen päästöt 

kasvaisivat hieman enemmän. Liikennemääriä arvioidaan tarkemmin hankkeen YVA-selostuksessa. 

Työliikenteen määrän ei arvioida kasvavan nykytilanteesta.  

 

Mustasaaressa tieliikenne on suurin yksittäinen päästölähde (31 % päästöistä) (Mustasaaren kunta 

2021). Kaupunkiympäristössä liikenteen päästöt määräävät typpidioksidin pitoisuustasot. 

Voimassa olevat typpidioksidin ohje- tai raja-arvot eivät nykytilassa ylity alueella. Hengitettävän 

pölyn pitoisuuksien vuosikeskiarvo oli laskenut aiemmista vuosista. Vuorokauden raja-arvon tason 

ylityksiä tuli vuoden aikana 2 kpl kun ylityksiä sallitaan vuoden aikana 35 kpl. Kuukauden toiseksi 

suurimmalle vuorokaudelle asetettu ohjearvo ei ylittynyt.  

 

Suunnitellun laajennuksen toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ympäristölle eikä 

terveydelle haitallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Piipunpään päästölähdettä ei ole, joten 

ilmanlaatuun vaikuttaa hankkeeseen liittyvä raskas liikenne, jonka aiheuttamien päästöjen 

vaikutusta ilmanlaatuun tullaan arvioimaan VTT:n kehittämällä liikenteen päästöjen 

laskentamallilla (LIPASTO-malli). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mahdollinen 

pitoisuuslisäys ympäristössä ja verrataan olemassa olevaan mitattuun tietoon. 

 

Synteettisen metaanin tuotantolaitoksen toiminta vähentää merkittävästi jätteenpolttolaitoksen 

CO2-päästöjä. Jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta otetaan talteen hiilidioksidia, josta 

tuotetaan polttoainetta raskaalle liikenteelle ja meriliikenteelle (noin 15 000 tonnia vuodessa) ja 

sivutuotteena syntyy kaukolämpöä sekä teollista happea (noin 60 000 tonnia). Tuotantoprosessi 

itsessään on vähäpäästöinen, koska liuottimena hiilidioksidin talteenotossa käytetään päästötöntä 

kaliumkarbonaattia ja prosessin sähkö tuotetaan tuulivoimalla. Laitoksen laajennuksen toiminnasta 

ei aiheudu päästöjä ilmaan, eikä uusi toiminta lisää nykyisen jätteenpolttolaitoksen ilmaan 

johdettavien epäpuhtauksien määrää. 
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Kuva 3. Liikennöinti hankealueelle tapahtuu valtatie 8:n suunnasta Lintuvuorentien kautta. Kuvaan on merkitty 

liikennemäärät ympäristön teillä (Kuvan lähde: Westenergy YVA-ohjelma, Ramboll 2022). 

4.4.2 Maaperä, pohjavesi ja vesi luonnonvarana 

 

Toiminnasta ei normaalitilanteessa tule aiheutumaan päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Maa- 

ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen ja maaperää muokkaavia 

vaikutuksia tulee vain rakennusvaiheessa. Jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia pohjavesiin 

tarkkaillaan laitoksen ympäristöön asennetuista neljästä pohjavesiputkesta. Pohjavesiputkista 

otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja syys-lokakuussa. Stormossenin 

alueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä moreenipeitteisillä rinnealueilla, josta vedet 

ohjautuvat kohti alavia suopainanteita. 

 

Synteettisen metaanin tuotannossa voidaan hyödyntää jätteenpolttolaitoksen toiminnasta syntyviä 

lauhdevesiä, mikä vähentää puhtaan raakaveden ottoa. Lauhdevesien käyttö prosessissa myös 

vähentäisi viemäriin laskettavien jätevesien määrää jonkin verran nykyisestä.  

4.4.3 Pintavedet  

 

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset tulevat alueen hulevesistä. Hankealueelta muodostuu sade- ja 

sulamisvesiä arvion mukaan ennen uuden laitoskokonaisuuden rakentamista noin 24 000 m3. 

Suunnitelmien tarkentuessa arvioidaan hankkeen vaikutus alueella muodostuvien hulevesien 

määrään. Alueen viivästysallas ja viemäröinnit esitetään tarkemmin suunnittelun edetessä. 

Todelliseen hulevesien määrään vaikuttavat mm. vuosittainen sademäärän vaihtelu ja 
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jätteenpolttolaitoksen lopullinen layout. Hulevesinä alueelta johdetaan vain puhtaita 

liikennöintialueiden vesiä ja kattovesiä. 

 

Alueen puhtaat hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta pumppausasemalta alueen 

koillispuolella sijaitsevaan Stormossutfalletin ojaan. Paikoitus- ja liikennöintialueiden vedet 

johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä tarkastuskalvon kautta samaan paikkaan. Vesien 

purkukohdassa sijaitsee tarkkailupiste, josta otetaan vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa. Ojan 

vedessä jäteperäinen kuormitus näkyy nykytilanteessa kohonneina typpi- ja kloridipitoisuuksina. 

Stormossutfalletin ojaa pitkin vedet kulkevat Natura-alueen läpi Storträskettiin ja siitä edelleen 

Kyrönjoen suistoalueen suuntaan (Kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Hankkeen sijainti valuma-alueisiin nähden (Kuvan lähde: Westenergy YVA-ohjelma, Ramboll 2022). 

4.4.4 Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet 

 

Hankealue sijaitsee teollisuusalueella, jossa ei nykyisellään ole juurikaan kasvillisuutta. 

Hankealueen reunoilla sijaitsee jonkin verran 40–70-vuotiasta talousmetsää. Osa talousmetsästä 

kaadetaan hankkeen toteutuksen yhteydessä pois. Hankealueen kaakkoispuolella lähimmillään 

noin 120 metrin etäisyydellä sijaitsee Vedahuggetin (FI0800097) Natura 2000-verkostoon kuuluva 

alue. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaiheessa tehtyjen luontoselvitysten mukaan (Rönn 2020) 

hankealueelle sijoittuvissa metsissä ei esiinny uhanalaisia lajeja. Metsän lintulajisto on tyypillistä 



 

 

  

 

11/19 

kasvatusmetsän lajistoa, samoin kasvilajisto.  Hankealueella ei myöskään sijaitse uhanalaisten 

petolintujen reviireitä, viitasammakoita tai liito-oravia. Lähimmät liito-oravaesiintymät ovat 

hankealueen itäpuolelle sijoittuvalla Vedahuggetin Natura-alueella. Vedahuggetin Natura-alueen 

läpi kulkevan metsäautotien eteläpuolelle sijoittuu kartta-aineiston perusteella paremmin liito-

oravalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta tie ei estä liito-oravan liikkumista myöskään tien 

pohjoispuolelle. Laji.fi palvelun mukaan Natura-alueella olevat liito-oravien reviirit sijoittuvat 

alueen läpi kulkevan metsäautotien eteläpuolelle ja etäisyys hankealueen ja metsäautotien 

eteläpuolen Natura-alueen välillä on noin 320 metriä.  

 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä ei myöskään ole havaittu merkittäviä ravinnonhankinta-

alueita lepakoille (Rönn 2020, 2021). Hankealueen etelälounaisreunan metsäalueilla havaittiin 

yksittäisiä lepakoita (pohjanlepakko, isoviiksisiippa ja viiksisiippa), mutta hankealueelta ei löydetty 

pesimä- tai levähdysalueita.  

4.4.5 Melu ja tärinä 

 

Nykytilanteessa välivarastointi- ja käsittelykentän alueella olevat toiminnot, kuten 

seulontalaitteisto, kauhakuormain ja raskas liikenne aiheuttavat päiväsaikaan melua pääasiassa 

jätteenpolttolaitoksen lounaispuolelle. Tärinää aiheuttavia toimintoja jätteenpolttolaitoksella tai 

pohjakuonan varastointi- ja käsittelykentällä ei ole. 

 

Laitoslaajennuksen osalta toiminnan aikana merkittävimmät melulähteet ovat laitoksella sijaitsevat 

kompressorit, jotka suojataan siten, ettei melua aiheudu ympäristöön. Melua voi kuitenkin syntyä 

materiaalikuljetusten yhteydessä. Tärinää aiheuttavia komponentteja synteettisen metaanin 

tuotantolaitoksessa ei ole. 

 

Hankealueelle tehtiin ympäristömeluselvitykset vuonna 2015 jätteepolttolaitoksen YVA-selvityksen 

yhteydessä. Nykytilassa jätteenpolttolaitoksen päiväajan 55 dB:n melualue rajoittuu laitoksen 

tontille. Yöajan 50 dB:n keskiäänitaso yltää enimmillään 150 metrin etäisyydelle 

jätteenpolttolaitoksen rakennuksista. Nykytilassa Vedahuggetin Natura-alueella alittuu 45 dB:n 

tavoitetaso.  

 

Uusi synteettisen metaanin tuotantolaitos tulisi toimimaan alustavien suunnitelmien mukaan 

ympäri vuorokauden, joten meluarvot luonnonsuojelualueella tullaan arvioimaan ja määrittämään 

suunnittelun edetessä. Mikäli laskennallisten tulosten perusteella meluarvot nousevat alueella, 

voidaan toteuttaa myös melumallinnus alueella. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 

(993/1992) määrittää luonnonsuojelualueiden melutason päiväohjearvoksi 45 dB ja yöohjearvoksi 

40 dB. Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueille, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 

luonnon havainnointiin yöllä.  

 

Synteettisen metaanin tuotantoon liittyvät melulähteet tunnistetaan ja melutasot määritetään 

suunnittelun edetessä. Näiden perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta meluvaikutus 

lähimpiin häiriintyviin kohteisiin laskennallisesti. Laskennallisen vaikutusten arvioinnin lisäksi 

voidaan toteuttaa melumallinnus, jos se arvioidaan tarpeelliseksi saatujen tulosten perusteella. 
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4.4.6 Valo 

 

Hankealueella on olemassa oleva jätekeskus, joka on valaistu ympäri vuorokauden. Rakennusten 

sisältä kajastaa valoa ja piha-alueet on valaistu katuvaloin.   

 

Uuden synteettisen metaanin tuotantolaitoksen on suunniteltu olevan toiminnassa ympäri 

vuorokauden. Uudet rakennukset tulevat vähäisesti lisäämään valon määrää rakennusten 

lähiympäristössä, mutta rakennusten sijoittelu pyritään toteuttamaan niin, että vaikutukset 

rajautuvat pääosin hankealueeseen.  

 

Hankealueen ja Vedahuggetin väliin jää hankealueen koillispuolella lähimmillään noin 120 metriä 

nuorta taimikkoa ja etäisyys estää osin valosaasteen pääsyä luonnonsuojelualueelle. Hankealueen 

itäkaakkoispuolella etäisyyttä Natura-alueeseen on enemmän (noin 300 metriä) ja välissä kasvaa 

vanhempaa kasvatusmetsää, jota on kuitenkin lähivuosina osin hakattu. Taimikot ja vanhempi 

puusto muodostavat jonkin verran suojavyöhykettä hankealueen ja Natura-alueen väliin.   

4.4.7 Toiminnan päättyminen 

 

Toiminnan päättyessä laitoksen pääosin liikenteestä johtuvat epäsuorat vesipäästöt loppuvat ja 

laitos puretaan. Vaikutuksia saattaa syntyä mahdollisista purkutoimista mm. meluun liittyen, mutta 

vaikutukset ovat hetkellisiä.  

4.5 Riskit ja varautuminen 

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa mahdolliset häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat 

vaikutusketjut päästöineen huomioidaan ja häiriöpäästötilanteista mahdollisesti aiheutuvat 

seuraukset arvioidaan. Ne riskit, jotka voivat aiheuttaa vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, vesiin 

tai ilmaan tullaan arvioimaan. Olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen suhteen, häiriötilanteita on 

arvioitu tapahtuvan alle 1 vuodessa.  

 

Tunnistettuja riskejä ovat riskit liittyen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (kuten kuljetus, täyttö- 

ja tyhjennystilanteet, varastointi, käyttö), tulipaloihin, vuotoihin ja rankkasateisiin. 

Ympäristöriskiarviointi toteutetaan analysoimalla mahdollisia onnettomuuksia ja 

häiriöpäästötilanteita, näiden tilanteiden todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia. YVA-

selostukseen kootaan myös toimenpide-ehdotuksia riskien vähentämiseksi ja tilanteen 

korjaamiseksi, erityisesti kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvissä riskeissä. Arvioinnissa 

keskitytään mahdollisiin suuriin onnettomuusriskeihin ja luonnonkatastrofeihin YVA-asetuksen 

(277/2017) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisesti. 

5. MUUT LÄHIALUEEN HANKKEET JA SUUNNITELMAT  

Suunniteltu synteettisen metaanin tuotanto liittyy vahvasti Westenergyn jo olemassa olevaan 

jätteenpolttolaitoksen toimintaan. Synteettisen metaanin tuotannossa otetaan talteen osa 

jätteenpoltossa syntyvästä hiilidioksidista, joka jalostetaan synteettiseksi metaaniksi. Synteettisen 

metaanin tuotannon ohella tuotetaan kaukolämpöä Vaasan seudun tarpeeseen. 
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Hankkeen avulla pystytään vastaamaan hiilineutraalin energiatuotannon tarpeeseen, tuottamaan 

puhdasta raskaan liikenteen ja meriliikenteen polttoainetta sekä luomaan uudenlaisen 

energiateknologian vientiä globaaleille markkinoille. 

6. TARKASTELTAVAN NATURA-ALUEEN KUVAUS  

6.1 Vedahuggetin Natura-alue 

 

Hankealuetta lähimpänä oleva suojelualue on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Vedahugget 

(FI0800097), joka on pinta-alaltaan 40 hehtaaria. Hankealueen ja suojelualueen välinen etäisyys 

on lähimmillään noin 120 metriä. Vedahugget on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon 

luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue), minkä 

lisäksi alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Suojeluperusteena mainitut 

luontodirektiivin luontotyypit ovat luonnonmetsät (9010) ja puustoiset suot (91D0). 

Luontodirektiivin liitteen II eliölajeista tavataan liito-oravaa. Lintudirektiivin liitteen I lajeista 

alueelle tavataan mm. pohjantikkaa, mehiläishaukkaa, varpuspöllöä ja pyytä. Valtaosa 

Vedahuggetin Natura-alueesta on valtion omistuksessa. Alueen eteläreunalta noin kolmen 

hehtaarin kokoinen alue on suojeltu yksityismaiden luonnonsuojelualueena (YSA201872). 

Vedahuggetin Natura-alue on esitetty alla (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Vedahuggetin Natura-alue hankealueen lähiympäristössä (Kuvan lähde: Westenergy YVA-ohjelma, 

Ramboll 2022). 
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Alueella on pääasiassa kuusivaltaisia tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan metsiä. Puusto on 

varttunutta, monikerroksista ja paikoin esiintyy runsaasti vanhoja ikääntyviä haapoja ja koivuja, 

maapuita ja lehtipuiden pökkelöitä sekä kilpikaarnoittuvia mäntyjä. Paikoin on kohtalaisesti myös 

pystyyn kuolevia kuusia ja mäntyjä. Maasto on monin paikoin hyvin kivikkoista ja lohkareista. 

Alueen eteläosassa on pienialainen, jokseenkin luonnontilainen vetinen korpi, jossa puusto on 

vaihtelevan kokoista ja eri ikäistä. Alueeseen sisältyy myös pieni vesakoitunut mäntytaimikko.  

 

Alue on pienehkö, mutta varsin edustava vanhojen luonnonmetsien suojelukohde Vaasan 

kaupungin välittömässä läheisyydessä. Alueen läpi kulkee metsäautotie ja kaksi metsäojaa. Alueen 

luonnontilaisuutta häiritsee jätteenpolttolaitoksen lisäksi noin kilometrin etäisyydellä Natura-

alueesta sijaitseva ampumarata ja jätteenpolttolaitoksen pohjoispuolella sijaitsevat 

kalliolouhokset. Alueen ympäristössä on tehty avohakkuita. 

6.2 Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit 

 

Vedahuggetin Natura-tietolomakkeessa (Ympäristöhallinto 2015) on listattu alueen 

suojeluperusteeksi seuraavat luontotyypit:  

• Boreaaliset luonnonmetsät (9010), pinta-ala 26 hehtaaria 

• Puustoiset suot (91D0), pinta-ala 1,7 hehtaaria. 

 

Alueen boreaaliset luonnonmetsät ovat pieniä, pääasiassa kuusivaltaisia tuoreen kankaan metsiä 

ja lehtomaisen kankaan metsiä. Puusto on varttunutta ja alueelle esiintyy ikääntyviä haapoja ja 

koivuja, maapuita ja lehtipuiden pökkelöitä sekä kilpikaarnoittuvia mäntyjä. Alue on pieni, mutta 

edustava luonnonmetsien suojelukohde Vaasan kaupungin lähistöllä. Alueen eteläosassa sijaitseva 

vetinen korpi on säilynyt osin luonnontilaisena ja alueen puusto on vaihtelevan kokoista ja ikäistä.   

6.3 Alueen tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

 

Natura-tietolomakkeella on esitetty muina tärkeinä kasvilajeina seuraavia: lakkakääpä 

(Ganoderma lucidum), haavanhyytelöjäkälä (Collema subnigrescens), haapariippusammal 

(Neckera pennata). Luontodirektiivin eläinlajeista on mainittu liito-orava (Pteromys volans). 

6.4 Hankealueelle ja lähiympäristöön tehdyt luontoselvitykset  

 

Vuonna 2020 hankealueelle on tehty luontoinventointi (Rönn 2020), jossa on kartoitettu 

putkilokasvit, pesivät lintulajit, lepakot, liito-oravat ja viitasammakot. Hankealueen itäreunalla 

sijaitsevat metsät ovat ikänsä puolesta liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta alueen 

kolopuiden vähyys vähentää lajin elinmahdollisuuksia alueella. Hankealueen itäpuolen metsistä ei 

alueen luontoselvityksissä ole havaittu merkkejä liito-oravista. Tässä luontoinventoinnissa ei 

kartoitettu Natura-aluetta, mutta vuosina 2004–2005 tehdyissä jätteenpolttolaitoksen suunnittelun 

aikaisissa luontoselvityksissä, Natura-alueelta on tehty liito-oravahavaintoja.  

 

Hankealueen lähiympäristön linnusto on suurelta osin havumetsien pesimälajistoa (runsaimpina 

peippo ja pajulintu). EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista alueelta havaittiin palokärki (Dryocopus 

martius) ja pohjantikka (Picoides tridactylus). Muita havaittuja lajeja olivat mm. pyy (Tetrastes 

bonasia) ja tiltaltti Hankealueella ei havaittu lepakoita eikä liito-oravia. Hankealueelta ei myöskään 
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havaittu uhanalaisia kasvilajeja. Hankealueelta ei havaittu uhanalaisia lintulajeja ja alueen linnut 

olivat kasvatusmetsissä usein esiintyviä lajeja. Alueelta havaittuja lajeja olivat esimerkiksi 

hernekerttu (Sylvia curruca), hippiäinen (Regulus regulus) ja peippo (Fringilla coelebs). 

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsevalla Lintuvuoren (Fågelberget) alueella on lisäksi havaittu mm. 

tiltaltti (Phylloscopus collybita). Samalta alueelta raportoitiin myös liito-oravahavaintoja. 

Maakuntakaavaan on merkitty ekologinen yhteystarve Lintuvuoren alueen ja Vedahuggetin Natura-

alueen välille. Luontoselvityksessä selvitettiin samalla liito-oravan mahdollisuuksia liikkua 

inventoitujen alueiden välillä (Lintuvuori-hankealue). Westenergyn olemassa oleva 

suurjännitelinjan johtokäytävä hankealueen lounaispuolella havaittiin haastavaksi esteeksi liito-

oravalle. Liito-oravien kulkeminen johtokäytävän itäpuolelle todettiin epätodennäköiseksi. 

Hankealueella ja lähiympäristössä ei ole myöskään viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä eikä 

alueelta tehty viitasammakkohavaintoja.    

 

Vuonna 2020 tehdyssä erillisessä lepakkoselvityksessä hankealueelta ja sen lähiympäristössä ei 

havaittu merkittäviä ravinnonhankinta-alueita lepakoille (Rönn 2021). Hankealueen 

etelälounaisreunan metsäalueella havaittiin yksittäisiä lepakoita (pohjanlepakko, isoviiksisiippa ja 

viiksisiippa) ja lepakot saattavat toisinaan käyttää aluetta ravinnon hankintaan. Hankealueelta ei 

löydetty lepakoiden pesimä- tai levähdysalueita. 

 

7. VAIKUTUKSET NATURA-ALUEESEEN  

7.1 Mahdolliset vaikutusmekanismit Vedahuggetin Natura-alueeseen 

 

Suoria vaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueeseen voisi aiheutua, mikäli hankkeen yhteydessä 

suunnitellaan toimintaa ja rakentamista Natura-alueelle. Toiminta, jonka seurauksena 

kasvillisuutta hävitetään tai kulutetaan voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen 

perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin.  

 

Epäsuoria vaikutuksia Vedahuggettin Natura-alueeseen voi syntyä, mikäli hanke vaikuttaa 

esimerkiksi alueen vesitalouteen. Kaikki vaikutukset alueen pohjaveden määrään tai kulkuun 

voivat vaikuttaa Natura-alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajistoon. Samoin 

mahdolliset vaikutukset pintavesien määrään ja kulkuun voivat vaikuttaa Natura-alueen 

vesitalouteen ja sitä kautta sen lajistoon ja luontotyyppeihin.  

 

Muita epäsuoria vaikutuksia voi aiheutua hankkeen toiminnasta aiheutuvasta melusta tai runsaasta 

valon määrän lisääntymisestä alueella, mikäli nämä vaikuttavat alueen kasvillisuuteen ja 

eläimistön kasvu- ja elinolosuhteisiin. Lisääntyneen liikenteen päästöt tai mahdolliset muut päästöt 

voivat myös mahdollisesti vaikuttaa hankealueeseen tai sillä esiintyviin uhanalaisiin lajeihin.  

7.2 Suorat vaikutukset Vedahuggetin Natura-alueeseen 

 

Hankkeesta ei tule suoria vaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueelle, sillä rakennustyöt eivät 

kohdistu alueelle eikä Natura-alueen läpi kulkevaa olemassa olevaa metsäautotietä käytetä 

hankealueelle kulkemiseen. Hankealue on lähimmillään 120 metrin etäisyydellä Natura-alueesta, 
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ja väliin jäävällä alueella kasvaa alle 10-vuotiasta taimikkoa, joka muodostaa suojavyöhykettä 

hankealueen ja Natura-alueen välille.   

7.3 Mahdolliset epäsuorat vaikutukset Vedahuggetin Natura-alueeseen 

 

Uuden tuotantolaitoksen mahdolliset vaikutukset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: mahdolliset 

vaikutukset rakennusaikana, toiminta-aikana sekä alueen käytön lopettamisen aikana. Lisäksi 

voidaan huomioida mahdollisten häiriötilanteiden vaikutukset Natura-alueeseen.  

7.3.1 Rakennusajan vaikutukset 

 

Maahan ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen eikä Vedahuggetin 

Natura-alueeseen kohdistu maanmuokkaustoimia. Maanmuokkaustoimet ja mahdolliset 

voimajohdon siirtotyöt rajautuvat hankealueeseen.  

 

Hankealueelta on mitattu kulkeutuvan tällä hetkellä parkkipaikkojen sadeveden ynnä muiden 

hulevesien mukana jonkin verran typpi- ja kloridikuormitusta hankealueen pohjoispuolella 

sijaitsevaan jokeen (Stormossutfallet) ja sen kautta vedet laskevat Natura-alueen läpi 

hankealueelle itäpuolella sijaitsevaan Storträsket järveen. Nykyinen kuormitus 

jätteenpolttolaitokselta saattaa vaikuttaa vähäisesti Natura-alueeseen, mutta vaikutukset on tähän 

mennessä arvioitu vähäisiksi. Kloridipitoisuudet johtuvat todennäköisesti alueen teiden 

suolaamisesta talviaikaan, kun taas typpi on peräisin liikenteen päästöistä ja energiantuotannosta. 

Voimassa olevat typpioksidin raja-arvot eivät nykytilassa ylity alueella. Pienistä pitoisuuksista ei 

kuitenkaan koidu luonnolle merkittävää haittaa eikä laitoslaajennus normaalitoiminnassa 

todennäköisesti merkittävästi lisää päästöjä Natura-alueella. Rakennusaikana sadeveden mukana 

voi mahdollisesti kulkeutua maa-ainesta, mutta vaikutukset ovat hetkellisiä. Hankealueen lähellä 

ei ole pohjavesialueita, joten hankkeesta ei tule vaikutuksia pohjaveteen.  

 

Rakennusajan merkittävimmät vaikutukset tulevat louhimisesta aiheutuvasta melusta. Meluhaitat 

suunnitellusta laajennuksesta ovat suurimmillaan juuri rakennusvaiheessa. Melun kulkeutumista 

Natura-alueelle kuitenkin vaimentavat hankealueen ja Natura-alueen väliin jäävät kasvatusmetsät. 

Meluvaikutukset ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja vähentyvät rakennusvaiheen päätyttyä. 

Rakennusajan melun vaikutuksia voidaan tarvittaessa vähentää ajoittamalla rakennustyöt 

lisääntymisajan ulkopuolelle.  

7.3.2 Toiminnan aikaiset mahdolliset vaikutukset 

 

Toiminnan aikana Natura-alueen maaperään ei kohdistu vaikutuksia. Myöskään pohjaveteen 

laitoksen normaalilla toiminnalla ei ole vaikutusta, sillä hankealueen lähiympäristössä ei ole 

pohjavesialueita. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät alueelta kulkeutuviin puhtaisiin 

hulevesiin, joiden mukana kulkeutuu tällä hetkellä hieman kohonneita typpi- ja kloridipitoisuuksia 

Natura-alueen suuntaan, mutta laajennuksen ei alustavien tietojen perusteella ole arvioitu lisäävän 

päästöjä. Stormossutfalletin varrella on näytteenottopisteitä, joista saadaan lisätietoja päästöjen 

tasosta myös laitoksen valmistumisen jälkeen. 

 

Alueen liikenteeseen ei oleteta tulevan merkittäviä muutoksia (raskaan liikenteen määrän on 

arvioitu lisääntyvän 1–2 ajoneuvolla verrattuna nykymäärään). Mikäli teollinen happi kuljetetaan 
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alueelta raskailla ajoneuvoilla, vaikutukset jäävät silti vähäisiksi. Liikenteen määrän kasvua 

tarkastellaan lisää hankkeen edetessä. Raskas liikenne kulkee suunnittelualueelle alueen 

länsipuolelta Valtatie 8:n ja Lintuvuorentien kautta. Lisääntyvän liikenteen päästöt arvioidaan 

hankesuunnittelun edetessä. Liikennemäärien lisääntyminen ei kuitenkaan aiheuta juurikaan 

muutosta nykytilanteeseen (muutos alle 1 % luokkaa). 

 

Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan tulisi ympäristölle tai terveydelle 

haitallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakennuksista ei 

tule erillistä piipunpään päästölähdettä, joten ilmapäästöjä laajennuksesta ei tule. Synteettisen 

metaanin tuotantolaitos ottaa jätteenpolttolaitoksen savukaasusta talteen hiilidioksidia, jota 

käytetään hiilineutraalin polttoaineen valmistukseen ja samalla alueen hiilidioksidipäästöt 

pienenevät. Nykytoiminnallaan Westenergyn jätteenkäsittelylaitos tuottaa noin 80 000 t CO2 -

päästöjä vuodessa (Westenergy, 2018–2020 vuosikertomukset). Synteettisen metaanin 

valmistaminen nykysuunnitelmassa esitetyllä tavalla vähentäisi olemassa olevan jätelaitoksen CO2-

päästöjä alustavan arvion mukaan noin 40 000 t/a. Näillä lukemilla alueen hiilidioksidipäästöt 

pienenisivät puoleen. Päästöjen vähentyminen alueella voisi jopa parantaa Natura-alueella 

kasvavan epifyyttijäkälän (haavanhyytelöjäkälä) elinolosuhteita, koska jäkälät ovat herkkiä 

ilmansaasteille.  

 

Mikäli hankealueen melutaso merkittävästi lisääntyisi, tämä voisi mahdollisesti vaikuttaa 

hankealueen ympäristön lajistoon. Hankealueen eteläpuolella noin 280 metrin etäisyydellä Natura-

alueesta sijaitsee Kivijärven ampumaurheilukeskus. Jätteenpolttolaitokselta tulee jonkin verran 

melua nykytilanteessakin, minkä lisäksi hankealueen pohjoispuolella sijaitsee kalliolouhoksia 

(lähimmillään noin 800 metriä Natura-alueesta luoteeseen), joten Natura-alueen ympäristö ei ole 

luonnontilainen melutason suhteen. Melun merkittävä lisääntyminen voisi mahdollisesti häiritä 

alueella pesivien lintujen kutsuääniä ja häiritä pariutumista/pesintämenestystä, mutta koska 

alueella ei esiinny erityishuomiota vaativia lajeja, vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Melutason 

mahdollinen nousu ei kuitenkaan vaikuta Natura-alueen suojeluperusteisiin, joita ovat luontotyypit 

ja liito-orava. Liito-oravan ei ole todettu olevan erityisen herkkä melulle ja ihmistoiminnalle, vaan 

laji viihtyy myös vilkasliikenteisissä kaupunkimetsiköissä. Hankealueella pesiviä lintulajeja 

melutason kasvu voi mahdollisesti häiritä ja pesäpaikat ja reviirit saattavat siirtyä lähemmäs 

Natura-alueen itäreunaa. 

 

Hankealueella on olemassa oleva jätekeskus, joka on valaistu ympäri vuorokauden. Rakennusten 

sisältä kajastaa valoa ja piha-alueet on valaistu katuvaloin. Aluelaajennus lisää jonkin verran 

valaistuksen määrää alueella, mutta tällä ei pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen, 

sillä etäisyyttä alueeseen on vähimmilläänkin 120 metriä ja alueiden välillä kasvaa jonkin verran 

kasvatusmetsää. Hankealueen lounaispuolella havaittuihin yksittäisiin lepakoihin valon määrän 

lisääntymisellä voi olla vähäisiä vaikutuksia, mutta lisääntyvät valot voivat myös houkutella 

hyönteisiä ja samalla niitä saalistavia lepakoita. Hankealueella ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole 

lepakoiden levähdys- tai ruokailualueita, jotka tulisi huomioida hankkeessa.   

7.3.3 Toiminnan lopettamisen ja riskitilanteiden mahdolliset vaikutukset 

 

Nykyään kiinteistöllä toimii jätteenpolttolaitos, johon liittyvät terveysvaikutukset on arvioitu 

merkityksettömiksi/vähäisiksi. Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu 
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ilmapäästöjä, joilla olisi terveysvaikutuksia. Synteettisen metaanin tuotannon myötä vaarallisten 

kemikaalien määrä kasvaa hankealueella, mikä lisää riskejä häiriötilanteissa.  

 

Mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet tunnistetaan ja näiden ympäristövaikutukset 

arvioidaan suunnitellun prosessin ja siihen liittyvien aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteita saattavat aiheuttaa mm. liikenneonnettomuudet ja 

säiliövuodot. Mikäli jätteenpolttolaitoksella syntyy häiriötilanne, savukaasuvirran hiilidioksidia ei 

välttämättä ole saatavilla ja tällöin synteettisen metaanin valmistuslaitos ajetaan alas. 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa esimerkiksi ilmanlaatuun, maaperään, pintavesiin ja/tai 

pohjaveteen voi aiheutua vaikutuksia. Huolellisella suunnittelulla näihin voidaan kuitenkin varautua 

ja todennäköisyyttä vähentää systemaattisella riskienhallinnalla. Tunnistetut riskit ja niiden 

seurausvaikutukset kuvataan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja tunnistettujen riskien 

mahdollisia seurausvaikutuksia arvioidaan tarvittaessa mallinnusten avulla. Lisäksi tarvittaessa 

esitetään keinoja riskien tai seurausten lieventämiseksi hyväksytylle tasolle. Koska tehtaissa 

käytetään ja tuotetaan useita ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita, kemikaalien 

aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia tarkastellaan ympäristöriskien arvioinnissa myöhemmin, 

prosessisuunnittelun tarkentuessa. Näiden riskien seurausvaikutukset riippuvat kemikaalien 

määristä, laadusta sekä vaaraominaisuuksista. Myös merkittävien prosessihäiriöiden, tulipalojen, 

sääolosuhteiden ja logistiikkaan liittyvien riskien todennäköisyydet ja mahdolliset 

seurausvaikutukset arvioidaan. 

 

Vedahuggetin Natura-alueeseen etäisyyttä on riittävästi, jotta useimmat häiriötilanteet eivät ulotu 

Natura-alueelle. Mikäli alueella tapahtuisi onnettomuus ja jätevesiä vapautuisi alueelle, saattaisi 

pintavesiin kohdistua vaikutuksia. Myös suuri tulipalo hankealueella saattaisi levitä Natura-alueelle 

ja aiheuttaa täten suoria vaikutuksia Natura-alueeseen. Merkittävien häiriöiden riskit tullaan 

arvioimaan suunnitteluprosessin edetessä. Nykyisellään hankealueen poikkeus- ja häiriötilanteita 

on arvioitu tapahtuvan alle yksi vuodessa, joten häiriötilanteet ovat epätodennäköisiä. 

8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Suunniteltu laajennus (synteettisen metaanin tuotantolaitos) Westenergyn jätteenpolttolaitokselle, 

tulee sijoittumaan valmiiksi hyvin teolliseen ympäristöön ja alue on pääosin teollisessa tai 

metsätalouskäytössä. Hankealueen itäpuolella sijaitsevaan Vedahuggetin Natura-alueeseen ei 

kohdistu suoria vaikutuksia: Natura-alueen koko ei muutu, maanmuokkaustoimet eivät vaikuta 

alueeseen eikä alueen vesitalouteen ole arvioitu tulevan merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen.  

 

Synteettisen metaanin tuotantolaitos ei normaalikäytössä lisää alueen ilmansaasteita tai muita 

päästöjä alueella, vaan päinvastoin vähentää niitä, joten päästövaikutuksia Natura-alueeseen ei 

kohdistu.  

 

Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit (liito-orava), eivät häiriinny alueen 

melutason tai valon määrän vähäisestä kasvusta. Hankealueen ja Natura-alueen välissä sijaitseva 

kasvatustaimikko muodostaa vähäistä suojavyöhykettä Natura-alueeseen.  

 

Poikkeustilanteet tai onnettomuudet voisivat teoriassa aiheuttaa vaikutuksia Natura-alueeseen, 

mutta riskinarvio ja niihin varautuminen ja suunnittelu toteutetaan hankesuunnittelun edetessä.  
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Normaalioloissa synteettisen metaanin tuotantolaitoksen ja ympäröivien rankennusten ei arvioida 

aiheuttavan merkittäviä muutoksia Vedahuggetin Natura-alueen nykytilaan, joten asiantuntija-

arviomme mukaan Natura-arviointia ei katsota tarpeelliseksi. 
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