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    Sändlista 

Underrättelse från Finland enligt ECE-konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen) gällande planerad havsbaserad vindkraft, ”Laine” i 

Bottniska viken i Finlands ekonomiska zon  

 

Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om planer på en havsbaserad 

vindkraftspark i Finlands ekonomiska zon, cirka 35 kilometer väster om 

Jakobstad, Finland.   

 

Ni bereds nu tillfälle att lämna synpunkter på om det planerade 

vindkraftsprojektet kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige 

och om Sverige i så fall bör delta i processen med att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt lämna synpunkter på de potentiella 

gränsöverskridande effekter som projektet kan antas medföra.  

Naturvårdsverket önskar synpunkter senast den 24 november 2022 för att 

skicka gemensamt svar till Finland den 28 november 2022. 

Sammanfattning av projektet 

Bolaget, OX2 Finland Oy, planerar för en havsbaserad vindkraftspark kallad 

”Laine” ca 30 kilometer väster om den finska staden Jakobstad i finsk 

ekonomisk zon. Den närmaste ön på svenska sidan är ögruppen 

Holmöarna cirka 30 kilometer väster om projektområdet, där även den 

närmaste bebyggelsen ligger. Det är cirka 40 kilometer till Sveriges kust från 

projektområdet. Parkens planerade område är ca 450 km2 stort och 

djupförhållandena i området varierar mellan 18 till 70 meter.  

Projektets alternativ VE1 omfattar 150 vindkraftverk med maximal höjd om 

270–370 meter med en effekt på verken mellan 15–25 MW. Parken planeras ha 

en årsproduktion om 11 TWh. Projektet granskar dessutom möjligheten att 

producera väte. Projektet omfattar därför även vätgasledningar från 

projektområdet till fastlandet i Finland.  
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Bolaget har nu tagit fram ett MKB-program för projektet som innehåller 

grundläggande information om projektet, dess alternativ, teknisk beskrivning, 

tidsplan, deltagandeplan, nulägesbeskrivning samt en plan för vilka 

konsekvenser som ska bedömas och föreslagna metoder. MKB-programmet 

bifogas detta brev. 

 

Övrigt 

För allmänheten ordnas ett informationsmöte om MKB-programmet 25 oktober 

2022 kl. 18–20.30 (finsk tid) på Optima, auditorium Mässkär, Trädgårdsgatan 

30, 68600 Jakobstad. Man kan också delta i infomötet på distans på svenska. 

Länk till infomötet publiceras på webbplatsen 

www.miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB     

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 gällande projektet sänds den 

kommande miljökonsekvensbeskrivningen på samråd till Sverige i enlighet med 

Esbokonventionens artikel 4–5. 

Möjlighet att lämna synpunkter 

Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att 

lämna synpunkter på underrättelsen från Finland gällande det planerade 

vindkraftsprojektet. 

 

Svaren bör fokusera på: 

• Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i 

miljökonsekvensbedömningen, 

• Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra 

Sverige, 

• Potentiella gränsöverskridande effekter som bör inkluderas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till: 

registrator@naturvardsverket.se Ange ärendenummer NV-08451-22 med kopia 

till: richard.kristoffersson@naturvardsverket.se Naturvårdsverket önskar 

eventuella synpunkter senast den 24 november 2022 för att kunna svara 

Finland senast den 28 november 2022. 

 

För frågor om remissen vänd er till Naturvårdsverket, Richard Kristoffersson, 

richard.kristoffersson@naturvardsverket.se eller tel: 010-698 17 69 

http://www.miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:richard.kristoffersson@naturvardsverket.se
mailto:richard.kristoffersson@naturvardsverket.se
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Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

För Naturvårdsverket 

 

 

 

Elin Andersen 

Tf enhetschef 

 

 

Richard Kristoffersson 

Handläggare 
 

 

 

Bilagor 
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Sändlista  

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Sjöfartsverket 

Försvarsmakten 

Havs- och vattenmyndigheten 

SGU 

SGI 

SMHI 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Sveriges lantbruksuniversitet  

Nordmalings kommun 

Piteå kommun 

Skellefteå kommun 

Robertsfors kommun 

Umeå kommun 

Sveriges fiskares PO 

Swedish Pelagic Federation PO 

Birdlife Sverige 

 

För kännedom 

Miljödepartementet, Emma Sjöberg 


	Underrättelse från Finland enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande planerad havsbaserad vindkraft, ”Laine” i Bottniska viken i Finlands ekonomiska zon
	Naturvårdsverket önskar synpunkter senast den 24 november 2022 för att skicka gemensamt svar till Finland den 28 november 2022.
	Sammanfattning av projektet
	Övrigt För allmänheten ordnas ett informationsmöte om MKB-programmet 25 oktober 2022 kl. 18–20.30 (finsk tid) på Optima, auditorium Mässkär, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Man kan också delta i infomötet på distans på svenska. Länk till infomötet...
	Gränsöverskridande miljökonsekvenser
	Möjlighet att lämna synpunkter

