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Sändlista
Underrättelse från Finland enligt ECE-konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen) samt tillhörande protokoll (SEA) gällande planer för
vindkraftsparken Karhakkamaa i Torneå kommun, Finland.
Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om en planerad etablering av
vindkraftsparken Karhakkamaa i Torneå kommun, Finland samt generalplan för
området. Underrättelsen följer artikel 3 i Esbokonventionen samt tillhörande
protokoll om strategiska miljöbedömningar som utarbetats av FN:s ekonomiska
kommission för Europa, ECE.
Projektet tillämpar ny lagstiftning i Finland som möjliggör ett gemensamt
förfarande för upprättande av generalplan som är nödvändig för att vindkraftsparken
ska kunna uppföras samt en specifik miljöbedömning för vindkraftsparken och
kraftledningar. Det gemensamma förfarandet kommer således att resultera i en
generalplan samt en miljökonsekvensbeskrivning. Förfarandet beskrivs närmare i
bifogad dokumentation.
Ni bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på om det planerade projektet kan antas
medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall bör delta
i processen med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning samt att lämna
synpunkter på det föreslagna bedömningsprogrammet och vad som bör ingå i den
kommande miljökonsekvensbeskrivningen.
Naturvårdsverket önskar synpunkter senast den 15 oktober 2020.
Sammanfattning av projektet
Verksamhetsutövaren TuuliWatti Oy planerar en vindkraftspark i Karhakkamaa,
Torneå. Projektet omfattar sammanlagt ca 50 vindkraftverk på området
(Karhakkamaa). För att kunna överföra elen från vindkraftsverken planeras även en
400 kV-kraftledning öster om området till Petäjäskoski transformatorstation.
Den sammanlagda höjden för de planerade vindkraftverken är ca 300 meter.
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Karhakkamaa vindkraftspark planeras att omfatta ca 10 000 hektar och för att kunna
överföra elen från vindkraftverken till det nationella elnätet planeras det anläggas en
kraftledning från projektområdet till Petäjäskoski transformatorstation.
Kraftledningsgatan blir ca 52 kilometer lång. Vindkraftsprojektet består av
projektområdet och kraftledningsgatan. Placeringen av vindkraftverken och
servicevägar preciseras under arbetet med planläggningen och
miljökonsekvensbedömningen. Utförligare beskrivning bifogas i utskicket samt på
hemsidan www.naturvardsverket.se/Esbo.
Gränsöverskridande miljökonsekvenser
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang, ska ett land inom vilket det planeras ett projekt
som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land (upphovspart),
underrätta det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda det landet att delta i
proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) ansvarig
myndighet att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter
som följer av förordningens 24 §.
Om Sverige begär att få delta i miljöbedömningen sänds den framtagna
miljökonsekvensbeskrivningen på samråd till Sverige i enlighet med
Esbokonventionen.
Möjlighet att lämna synpunkter
Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att lämna
synpunkter på underrättelsen från Finland gällande Karhakkamaa vindkraftspark i
Tårneå kommun, Finland.
Svaren bör fokusera på:
 Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i
miljökonsekvensbedömningen
 Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra
Sverige
 Synpunkter på det föreslagna bedömningsprogrammet
Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till: registrator@naturvardsverket.se
Ange ärendenummer NV-06109-20. Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter
senast den 15 oktober 2020 för att lämna ett gemensamt svar till Finland senast den
20 oktober 2020.
Ytterligare information
Något fysiskt informationsmöte för allmänheten i Sverige har med anledning av
Covid -19 och reserestriktioner inte kunnat anordnas.
Torneå kommun arrangerar ett informationsmöte för allmänheten den 18 augusti
2020 kl. 18.00-20.00 (finsk tid) i Torneå och som även kommer att genomföras
elektroniskt och som kommer att tolkas till svenska. Instruktioner för deltagande
digitalt finns på vår hemsida: www.naturvardsverket.se/Esbo Naturvårdsverket
verkar även för att ett ytterligare möte som vänder sig direkt till den svenska
allmänheten ska komma till stånd och information kommer publiceras på hemsidan.
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För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Richard
Kristoffersson, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se el. tel: 010-698 17 69
Eller Egon Enocksson, egon.enocksson@naturvardsverket.se el. tel: 010-698 11 91
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