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Begäran om utlåtande om Finlands behov av att delta i det nya MKB-förfarandet 
som hänför sig till ändringen av vindparkens placering på Södra Midsjöbanken i 
Sveriges ekonomiska zon (Södra Victoria) 

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från den svenska 
miljömyndigheten Naturvårdsverket om att förfarandet för 
miljökonsekvensbedömning (MKB) har inletts. Denna underrättelse är en 
tillämpning av Esbokonventionen1. Underrättelsen gäller projektet Vindkraftpark 
Södra Victoria (tidigare Södra Midsjöbanken) i södra Östersjön. Finland deltog i 
projektets MKB-förfarande 2011–2015. 

De svenska myndigheterna och experterna motsatte sig att anläggningen 
placeras på det planerade området på grund av dess förväntade inverkan på 
skyddsgrunderna för, och framför allt på fågelbeståndet i Natura 2000-området 
Hoburgs Bank och Midsjöbankarna (SE 0330308). Även i kommentarerna från 
Finland ansågs projektets konsekvenser för fåglar, tumlare och fisket vara 
betydande. Den projektansvarige, RWE Renewables Sweden AB (tidigare E.ON 
Wind Sweden AB), har gjort utredningar och föreslagit att området för 
vindkraftverket ska bytas ut mot ett område väster om Södra Midsjöbanken. 
Således inleds ett nytt MKB-förfarande för projektet.  

Enligt planerna ska vindkraftsparken bestå av 100 vindkraftverk med en höjd på 
högst 295 meter och en effekt på 15–20 MW, och med en total installerad effekt 
på 1 500–2 000 MW. Det planerade parkområdet omfattar en areal på cirka 174 
km2.. Djupet varierar mellan cirka 25 och 36 meter. I den östra delen av 
vindkraftparken förkommer mindre områden på cirka 23 meters djup. 

I samrådsunderlaget för projektet konstateras att den planerade vindkraftparken 
ligger delvis inom Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som 
är ett SPA- och SCI-område. Naturtyperna består av sandbankar (1110) samt rev 
(1170) och arterna är alfågel (A064), tobisgrissla (A202), tumlare (1351) och 
ejder. Bankarna är viktiga födo- och uppväxtområden för fiskar och sjöfåglar och 
tillsammans utgör de det viktigaste övervintringsområdet i Östersjön för alfågel 
samt är kärnområde för Östersjöpopulationen av tumlare. Underlaget beskriver 
också bl.a. fiske och sjöfart i regionen. 

                                                   
 
1 FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997 
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Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra 
sina åsikter om huruvida Finland borde delta i den svenska  
miljökonsekvensbedömningen på grund av projektets 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, och 
om byte av placering har betydelse för den respons som getts tidigare. 
Miljöministeriet sänder en begäran om utlåtande till de instanser som år 2015 
avgav utlåtande om projektets MKB-beskrivning och till andra för kännedom och 
eventuellt utlåtande. Responsen skickas till Sverige. 

Åsikter och utlåtanden kan framföras skriftligen till miljöministeriet senast 
den 28 oktober 2022 till registratorskontoret på adressen 
registratorskontoret.ym@gov.fi eller per post, miljöministeriet, PB 35, 00023 
Statsrådet. 

Om Finland meddelar sitt deltagande i förfarandet för miljökonsekvensbedömning 
kommer miljökonsekvensbeskrivningen i ett senare skede att läggas fram för 
påseende och samråd i Finland. 

Samrådsunderlag 

Handlingarna som inlämnats av Sverige finns tillgängliga på miljöministeriets 
webbplats www.ym.fi/yva >svenska (Södra Victoria). På projektets webbplats 
finns också material från tidigare skeden av projektet och Finlands svar till 
Sverige om deltagandet i MKB-förfarandet 2011 och MKB-beskrivningen 2015 
(Södra Midsjöbanken). 

 

Tarja Haaranen  
Överdirektör 

Seija Rantakallio  
Miljöråd 

 

Mer information 

Projektansvarig. Lena Blomqvist, RWE Renewables Sweden AB,  +46 (0)79 098 
65 67, fornamn.efternamn@rwe.com  

Esbo avtal. Seija Rantakallio, miljöministeriet, +358 295 250 246, 
fornamn.efternamn@gov.fi 

Sveriges MKB-förfarande. Richard Kristoffersson, Naturvårdsverket,  +46 10 698 
17 69, fornamn.efternamn@naturvardsverket.se 

http://www.ym.fi/yva
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Distribution 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Ålands landskapsregering (på svenska) 

Forststyrelsen 

Finlands miljöcentral 

BirdLife Finland 

Finlands Yrkesfiskarförbund 

Finlands naturskyddsförbund 

 

För kännedom 

Utrikesministeriet 

Kommunikationsministeriet 

Försvarsministeriet 

Naturresursinstitutet 

Finlands viltcentral 

Meteorologiska institutet 

Museiverket

Naturhistoriska centralmuseet 

Traficom 

Trafikledsverket 

Finlands WWF 

Natur och Miljö (på svenska)

Ålands Natur & Miljö (på svenska) 
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