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Anmälan enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang till de svenska myndigheterna i projektet 
”Havsvindkraftspark Laine” 

Miljöministeriet sänder med detta brev en anmälan till de svenska myndigheterna 
om ett havsbaserat vindkraftsprojekt Laine, som ligger i Bottniska viken i Finlands 
ekonomiska zon cirka 35 kilometer väster om Jakobstad. Denna anmälan bygger 
på artikel 3 i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen), som utarbetats av FN:s 
ekonomiska kommission för Europa, ECE. 

Projektet 

Havsvindkraftsparken består av högst 150 vindkraftverk och elektriciteten som 
produceras förs till land in Finland via sjökablar. Havsvindkraftsparkens areal är 
cirka 450 km2 och djupet varierar mellan 18 och 70 meter. Vindkraftverkens 
totala höjd över havet är 270–370 m och enhetseffekten är mellan 15 och 25 MW. 
Den uppskattade årsproduktionen är cirka 11 TWh. Gränsen till Sveriges 
ekonomiska zon ligger närmast i projektområdets södra kant på cirka 5 
kilometers avstånd i väster. Den närmaste ön på svenska sidan är ögruppen 
Holmöarna cirka 30 kilometer väster om projektområdet Laine, där även den 
närmaste bebyggelsen ligger. Det är cirka 40 kilometer till Sveriges kust från 
projektområdet. 

I projektet granskas dessutom möjligheten att producera väte. Projektet omfattar 
vätgasledningar från projektområdet till fastlandet. 

Finlands MKB-förfarande och Esbokonventionen 

Projektet ligger inom Finlands ekonomiska zon. Eftersom det havsbaserade 
vindkraftsprojektet har en potentiell internationell dimension iakttas Esboavtalet 
om bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser. De avtalsslutande 
parterna har rätt att delta i förfarandet för miljökonsekvensbedömning i ett annat 
land om det projekt som bedöms kan få negativa miljökonsekvenser för det 
landet. Det MKB-förfarande som tillämpas i Finland går ut på att 
miljökonsekvenserna av projekten undersöks och bedöms, och de parter vars 
omständigheter eller intressen påverkas av projekten hörs i frågan. MKB-
förfarandet inleds med att den projektansvarige tillställer kontaktmyndigheten ett 

  
Datum Dnr 
  
22.9.2022 
 

VN/25085/2022 



2 (3) 
 

program för miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten för detta projekt är 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. 

I Finland regleras MKB-processen genom MKB-lagen (252/2017) och MKB-
förordningen (277/2017). Syftet med MKB-lagen är att främja bedömningen och 
ett enhetligt beaktande av bedömningen vid planering och beslutsfattande. 
Samtidigt är syftet att öka tillgången till information och möjligheterna till 
medbestämmande för alla parter. 

Projektets miljökonsekvenser ska utredas i en lagenlig bedömningsprocess i så 
tidigt skede som möjligt av projektplaneringen när alternativen ännu är öppna. En 
myndighet får inte bevilja tillstånd att genomföra ett projekt och inte heller fatta 
något annat därmed jämförbart beslut innan bedömningen har slutförts. Kapitel 5 
i MKB programmet beskriver de tillstånd, planer och beslut som krävs för 
projektet (Delen: Allmänna uppgifter om MKB-processen). 

Informationsmöte för allmänheten om program för 
miljökonsekvensbedömning 

Ett finländskt samråd ordnas 22.9.-21.11.2022. För allmänheten ordnas ett 
informationsmöte om MKB-programmet 25.10.2022 kl. 18–20.30 på Optima, 
auditorium Mässkär, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Man kan också delta i 
infomötet på distans också på svenska. Länk till infomötet publiceras på 
webbplatsen www.miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB.  

Svar på anmälan 

Miljöministeriet ber Naturvårdsverket se till att behöriga myndigheter och 
allmänheten i det eventuella influensområdet blir medvetna om denna anmälan 
och det bifogade materialet. Svaret borde innehålla 

-bekräftelse på mottagande av denna anmälan, 
-besked om Sverige avser att delta i miljökonsekvensbedömningen, 
-synpunkter om innehållet i den kommande MKB-beskrivningen, 
-förmedling av eventuella synpunkter från allmänhet och myndigheter. 

Vänligen lämna svar på denna anmälan  senast  28 november 2022 till 
miljöministeriets registratorskontor på adressen registratorskontoret.ym@gov.fi 
och till Seija Rantakallio i miljöministeriet (förnamn.efternamn@gov.fi). 

Kanslichef  Juhani Damski 

Miljöråd  Seija Rantakallio 

http://www.miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB
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Ytterligare uppgifter fås av 
 
Seija Rantakallio, miljöministeriet (Esbokonventionen), 
fornamn.efternamn@gov.fi. 
Jutta Lillberg-Puskala, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
(kontaktmyndigheten), fornamn.efternamn@nmt-centralen.fi.  
 Olli Takalammi, Ox2 Finland Oy (projektansvarig), tfn. +358 400 913 788, 
fornamn.efternamn@ox2.com. 
 
 
Program för miljökonsekvensbedömning 
Program för miljökonsekvensbedömning består av tre delar. Del A (bilaga 2) 
innehåller en beskrivning av gränsöverskridande konsekvenser (avsnitt 16). Alla 
delar finns till påseende på finska miljöförvaltningens webbplats miljo.fi: 
http://www.miljo.fi/lainehavsvindkraftMKB 

1. Program för miljökonsekvensbedömning. Laine, havsbaserad vindkraftspark, 
Bottenviken. Allmänna uppgifter om MKB-processen (pdf) (bilaga 1) 

2. Program för miljökonsekvensbedömning. Laine, havsbaserad vindkraftspark, 
Bottenviken. Del A: Havsbaserad vindkraftspark och energiöverföring inom 
Finlands ekonomiska zon och territorialvatten (pdf) (bilaga 2) 

3. Program för miljökonsekvensbedömning. Laine, havsbaserad vindkraftspark, 
Bottenviken. Del B: Elöverföring på land i anslutning till den havsbaserade 
vindkraftsparken (pdf) 

 
 
För kännedom 
 
Utrikesministeriet, Helsingfors 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
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