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Miljöministeriets begäran om utlåtande beträffande Finlands deltagande i Sveriges 
förfarande för miljökonsekvensbedömning och samrådsunderlagets innehåll, 
vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta 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 Baltic Offshore Delta. Denna underrättelse är en tillämpning av 
Esbokonventionen1 och miljöministeriet är den behöriga myndighet som sköter de 
uppgifter som följer av Esbokonventionen. 

Projektområdet ligger öster om Stockholm i havsområdet Norra Östersjön och 
Södra Kvarken cirka 65 km söder om Åland och cirka 70-80 km från den svenska 
kusten. Avståndet till Finlands ekonomiska zon är cirka 1,5 kilometer. 

Vindkraftsparken planeras att bestå av upp till 300 vindkraftverk med en totalhöjd 
på upp till 330 meter. Den beräknas kunna producera 20 TWh/år, med en total 
installerad effekt på 5000 MW. Det planerade parkområdet omfattar en areal om 
cirka 1064 km2.  Det projektansvariga bolaget är Njordr Offshore Wind AB.  

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra 
sina åsikter om huruvida Finland borde delta i den svenska  
miljökonsekvensbedömningen 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 25 mars 2022 till registratorskontoret på adressen 
registratorskontoret.ym@gov.fi eller per post, miljöministeriet, PB 35, 00023 
Statsrådet. 

 

 

                                                  
 
1 FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997 
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Samrådsunderlag 

Handlingarna som inlämnats av Sverige finns tillgängliga 

på miljöministeriets webbplats www.ym.fi/yva >svenska (Baltic Offshore Delta). 
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Mer information 

Projektansvarig. Niklas Sondell, Njordr Offshore Wind AB, +46 70 218 50 64, 
fornamn.efternamn@modernenergy.se 

Internationell miljökonsekvensbedömning. Seija Rantakallio, miljöministeriet, 
+358 295 250 246, fornamn.efternamn@ym.fi 

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