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Hörandemöte om 110 kV kraftledningsprojektet Ormmoss – Kärppiö, i
städerna Närpes och Kurikka och i Östermark kommuner

Eolus Vind genom projektbolaget Pörtom Vindkraft Ab/Oy, planerar att uppföra en ny 110 kV
kraftledning mellan Ormmoss (Pörtom) och Kärppiö i städerna Närpes och Kurikka och i Östermark
kommun. Som en del av planeringen av kraftledningen kommer hörandemöte att hållas för
fastighetsägare och andra berörda längs med kraftledningssträckningen. Vid hörandemöte
kommer berörda parter att informeras och höras om projektet.

För att kunna genomföra byggandet av kraftledningen påbörjar Eolus nu inledande förhandlingar
med markägarna om inlösen av nyttjanderätten till 110 kV kraftledningsområdet. Nyttjanderätten till
kraftledningsområdet är nödvändig för att kunna trygga en säker drift av den framtida
kraftledningen.

Detta projekt och andra begränsningar relaterade till ledningsområdet kommer att diskuteras mer
detaljerat vid hörandemötena som listas nedan. Alla åtgärder behandlas på det sätt som föreskrivs
i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (29.7.1977/603).

Innan ansökan om inlösningstillstånd lämnas in ska ägare och innehavare av fastigheter vars
intressen eller rättigheter berörs ges tillfälle att uttala sig i frågan.

Hörandemötena kommer att ordnas per ort enligt följande:

Östermark: 14.12. kl. 10.30 Teak Oy (High Tech Chamber), Rasintie 1 A, 64700 Östermark

Kurikka: 14.12. kl. 15.00 Daghemmet Kunnannuppu (tidigare kommunfullmäktiges
sammanträdessal), Koulutie 8, 66300 Jurva

Närpes: 15.12. kl. 10.30 Stadshusets föreläsningssal, Kyrkogatan 2, 64200 Närpes



Vi ber deltagare i mötet att meddela Mikael Fristadius om sitt deltagande på förhand senast
8.12.2022 per telefon eller SMS, tfn. 040 801 1869 eller per e-post mikael.fristadius@rejlers.fi (per
telefon kl. 8–16). Den som önskar bifoga sitt skriftliga utlåtande till protokollet ska ges tillfälle att
göra detta vid mötet eller, om hen begär det, efter mötet inom 30 dagar. Inga ersättningsärenden
kommer att behandlas på mötet.

Om ni önskar bifoga ett skriftligt utlåtande till hörandemötets protokoll ska det skickas till
hörandemötets ordförande senast 16.1.2023 på följande adress:

Lantmäteriverket / Anders Blomqvist

Karlebygatan 27

67100 Karleby

anders.blomqvist@maanmittauslaitos.fi


