
1 (3) 
 

 

Ympäristöministeriö puh. 0295 16001 Miljöministeriet tfn 0295 16001  

Aleksanterinkatu 7, Helsinki www.ym.fi Alexandersgatan 7, Helsingfors https://www.ym.fi 

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus 0519456-1 PB 35, 00023 Statsrådet FO-nummer 0519456-1  

 

 

 

 

Enligt distribution 

  

 

 

Miljöministeriets begäran om utlåtande beträffande Finlands deltagande i Sveriges 

förfarande för miljökonsekvensbedömning och samrådsunderlagets innehåll, 

Eystrasalts vindkraftspark i Sveriges ekonomiska zon 

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sverige om att förfarandet för 

miljökonsekvensbedömning (MKB) har inletts i samband med en havsbaserad 

vindkraftspark i Sveriges ekonomiska zon. Denna underrättelse är en tillämpning 

av Esbokonventionen1. Det projektansvariga bolaget är Eystrasalt Offshore AB 

(EYOAB), ett dotterbolag till wpd Offshore Stockholm AB. 

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra 

sina åsikter om huruvida Finland borde delta i den svenska  

miljökonsekvensbedömningen i Sverige, på grund av sannolika betydande 

skadliga miljökonsekvenser i Finland. Det är också möjligt att framföra åsikter om 

samrådsunderlagets (motsvarar bedömningsprogrammet) innehåll till de delar 

som konsekvenserna av vindkraftsparken kan anses sträcka sig till Finland. 

Åsikter och utlåtanden kan framföras skriftligen till miljöministeriet senast den 18 

maj 2021 på adressen kirjaamo@ym.fi. 

Miljöministeriet är den behöriga myndighet som sköter de uppgifter som följer av 

Esbokonventionen. 

Projektbeskrivning 

Eystrasalt planeras att bestå av upp till 286 vindkraftverk med en totalhöjd om 

upp till 370 meter. Vindkraftsparken beräknas kunna producera 13,5 TWh/år, 

vilket motsvarar cirka 10 % av Sveriges elproduktion. Det planerade parkområdet 

omfattar en areal om cirka 949 km2. Djupförhållandena inom parkområdet 

varierar mellan 12–62 meter med ett medeldjup på omkring 35–40 meter. 

Projektområdet ligger i Sveriges ekonomiska zon, med närmaste avstånd om 

cirka 60 km från den svenska kusten. Avståndet till den finska ekonomiska zonen 

är 13 km och kortaste avstånd till finska kusten är 113 km. 

 

                                                   
 
1 FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997 
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Den projektansvariges förslag är att den nuvarande 

miljökonsekvensbedömningen ska omfatta vindkraftsparken och ett internt 

kabelnät mellan vindkraftverken. Kablar in till det befintliga nätet planeras senare. 

I detta tidiga skede av projektutvecklingen är det ännu inte fastlagt vilken eller 

vilka anslutningspunkt på stamnätet som kommer att användas.  

I materialet presenteras anslutningspunkter i Sverige på idénivå och en pil anger 

att möjligheterna till anslutning till Finlands nät kan komma att undersökas. Det 

har inte gjorts någon planering eller tagits någon kontakt med Finland i frågan. 

 

 

Saara Bäck  

Överdirektörens ställföreträdare, miljöråd 

Seija Rantakallio  

Konsultativ tjänsteman 

 

Samrådsunderlag 

Handlingarna som inlämnats av Sverige finns tillgängliga 

på miljöministeriets webbplats www.ym.fi/yva >svenska >Eystrasalts 

vindkraftspark 

 

Distribution 

Arbets- och näringsministeriet 

Försvarsministeriet 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Kommunikationsministeriet 

Försvarsmaktens huvudstab 

Ålands landskapsregering (på svenska) 

NTM-centralen i Egentliga Finland 

NTM-centralen i Södra Österbotten 

NTM-centralen i Österbotten 

Energimyndigheten 
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Forststyrelsen 

 

 

Museiverket 

Trafikledsverket 

Meteorologiska institutet 

Finlands miljöcentral 

Egentliga Finlands förbund  

Satakunta förbund 

Österbottens förbund 

Finlands naturskyddsförbund  

Finlands WWF 

Finlands Yrkesfiskarförbund  

Natur och Miljö (på svenska) 

Fingrid Oyj 

 

För kännedom 

Utrikesministeriet 

 
 
 
 

Mer information 

Projektansvarig. Olle Hedberg, Eystrasalt Offshore AB (wpd Offshore Stockholm 

AB ), tfn +46 8 50109150, o.efternamn@wpd.se 

Internationell miljökonsekvensbedömning. Seija Rantakallio, konsultativ 

tjänsteman, miljöministeriet, tfn +358 295 250 246, förnamn.efternamn@ym.fi 
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