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Yttrandebegäran LAPELY/1/07.04/2014, 07.04.02.00, Miljökonsekvensbedömningsprogram
gällande Palovaara-Ahkiovaara vindkraftspark i Pello kommun
YTTRANDE OM MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGSPROGRAM FÖR PALOVAARAAHKIOVAARA VINDKRAFTSPARK
WPD Finland Oys projekt är beläget i Pello kommun, 24 km söderut från kommuncentrum mot
gränsen till Ylitornio kommun. Projektområdet Palovaara-Ahkiovaara ligger 4.5 - 11 km öster
från Torneälven och riksgränsen. Parken kommer att bestå av högst 26 verk med en effekt på
ca 3-5 MW.
Vindkraftverken kommer få en totalhöjd på maximalt 230 m. Palovaara bergets topp ligger på
höjd 250 meter över havet (m.ö.h.), Ahkiovaaras 260 m.ö.h. Torneälven vid Pello ligger typiskt
på ca 79-80 m.ö.h.
Finsk-svenska gränsälvskommissionen ger följande synpunkter om projektets
miljökonsekvensbedömningsprogram:

Landskap
Påverkningar och förändringen i landskapet ska vara i centrum inom
konsekvensbedömningen. Påverkan för landskap i områden som används för boende,
fritidsboende, rekreation samt turistnäring i olika årstider borde utvärderas utförligt.
Bedömningen av projektets påverkan för landskapet ska preseneras på ett överskådligt sätt
och beskrivas likartad för finska och svenska områden, inklusive nollalternativet i projektet.
Det finns planer for flera vindkraftsparker vid Torneälven på den finska sidan bl.a. Ylitornio
Reväsvaara vindkraftspark som närmast till Palovaara-Ahkiovaara projekt. Samverkande
påverkningar med andra vindkraftsprojekt bör utvärderas relaterade till landskapsvärden på
bägge sidor av gränsälven.

Fågelstammen
Påverkan för fåglarnas flyttvandring och -leder ska bedömmas.
Informering på svensk sida
Presentation av miljökonsekvensbedömningsrapport och informering om bedömningens
slutsatser lokalt i Sverige borde uppmärksammas som en del av MKB-processen om
projektets påverkan sträcker sig över gränsen. Naturvårdsverket ansvarar för samråd till
berörda svenska myndigheter och organisationer. För att lokala synpunkter kunde bättre
Postadress i Sverige:
Postiosoite Suomessa:
Telefon/Puhelin:
E-mail:

Box 125, SE-953 23 HAPARANDA
PL 2, FI-95401 TORNIO
int. +46 (0) 922-616 80
info@fsgk.se, info@srrjk.fi

Kansli/Kanslia: Storgatan 92A, Haparanda, Sverige
Haaparanta, Ruotsi
Telefax:
int. +46 (0) 922-130 02
Internet:
www.fsgk.se www.srrjk.fi

framkomma med i MKB borde eventuellt behov för ett informationsmöte på svenska sidan
övervägas. Ansvar för inbjudan och informering om ett sådant möte hör till projektansvarige.
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