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Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Synpunkter angående kommunal planering för havsvindpark utanför
Röyytä Torneå stad Finland.
Med anledning av remiss 2010-10-06 (dnr NV 09571-11 plan för
havsvindpark) i rubricerat ärende få Havs- och vattenmyndigheten anföra
följande.
Synpunkter
I tidigare yttrande har dåvarande Fiskeriverket lämnat synpunkter på
miljökonsekvensbeskrivning och funnit att konsekvenser för fiskets
bedrivande, fiskrekrytering och fiskvandring har redovisats.
I yttrandet lämnade myndigheten förslag till villkor för en etablering samt
medverkan i framtagande av kontrollprogram för uppföljning. Vidare vill
myndigheten kunna ta del av dessa resultat.
I handlingen för delgeneralplanen redovisas kontaktmyndighetens utlåtande
och har i planen beaktas i ett antal punkter för ytterligare undersökningar.
Fiskeriverkets synpunkter är inte redovisade uttryckligen i den lista som
presenteras under avsnitt 3:3. Av den anledningen vill myndigheten åter
hänvisa till synpunkter framförda i Fiskeriverkets yttrande daterat 2010-1206 och vikten av att dessa inarbetas i MKB och vid en eventuell prövning av
verksamheten i domstol.
Motivering/ Havs- och vattenmyndighetens bedömning
Planområdet berör vandringsleden för Östersjöns viktigaste laxpopulation
vilken har stor betydelse för fiskerinäring, fisketurismen och
rekreationsfiske lokalt som nationellt. Torneälven är även en viktig
producent av migrerande sik, nejonöga och öring. Planändringen syftar till
att möjliggöra byggande av havsbaserad vindkraft i anslutning till redan
befintlig vindkraftspark på land. Upprättad MKB belyser konsekvenser för
fiskerinäringen, fiskrekrytering och fiskvandring och kunskapsläget vad
gäller störningar på fisk som kan uppstå genom ljud, vibrationer och
alstrande elektromagnetiska fält.
Vid en framtida exploatering av området för vindkraft är uppföljning och
villkor för etableringen ytterst väsentligt då det inte går att förutse vilken
påverkan en sådan har på fiskvandringen till Torneälv. Dels som en direkt
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effekt dels som en indirekt effekt genom att fiskens vandringsväg förändras
viket kan medföra konsekvenser för enskilda fiskeplatser.
Med det som bakgrund är det viktigt att förhållningssättet till både
basundersökning som kontrollprogram finns klargjort i detta stadiet av
planarbetet och då helst uttryckt i planen men kan även godtas som en
viljeyttring.
På grund av planområdets läge är det av intresse att myndigheten även
fortsättningsvis kan hållas informerad om dels planförfarandet dels om
planerna realiseras i ett byggande. Myndigheten kan även bistå med
kompetens i arbetet med upprättande av kontrollprogram för verksamheten.
Beslut om detta yttrande har fattats av Avdelningschef Björn Sjöberg efter
föredragning av utredare Thomas Hasselborg.
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