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Vastaaanottaja
Ymppäristöminissteriö

HAK
KEMUKS
SEN TÄY
YDENNY
YS II
Dnroo M2012/7114/Ma/M; koskien
k
Ru
uotsin talou
usvyöhykettä koskevaan lain muk
kaista
hakeemusta tuulipuiston ra
akentamiseesta ja käyttöstä Södra
a Midsjöbaankenin alu
ueella
E.ON
N Vind Sverrige AB on toteuttanut sisäisen jurridisen rakeenneuudistuk
uksen, mikä
tarkooittaa sitä, että osa liikeetoiminnastaa, jota on aiikaisemmin harjoittanuut E.ON Vin
nd
Swedden AB, on siirretty hilljattain peruustetulle yhttiölle nimelttään E.ON W
Wind Swed
den
AB (("E.ON Winnd"). E.ON Wind esiint
ntyy siksi uu
utena hakijana tässä asiiassa. E:ON
N
Windd esittää, miitä hakijapu
uolelta on aiikaisemmin
n esitetty ja tukeutuu
t
siiihen, ja asiaaan
mukaaan tuleminnen ei muutaa asiaa koskkevia olosuh
hteita.
Lisäkksi asianajaj
aja Per Molaander tulee uuutena lailliisena edustaajana asianaajaja Bo
Hansssonin tilalle. Valtuutussta koskevaat asiakirjat (valtakirja ja
j rekisteröiintitodistus))
liitetäään mukaann, katso Liitte 1.
Hakij
ija on kirjelm
mässä 5. sy
yyskuuta 20 12 täydentäänyt hakemu
ustaan ja kirrjelmässä 6.
syyskkuuta 2013 sitoutunut ennen
e
vuoddenvaihdettaa 2013/14 palaamaan aasiaan
arviooinneilla ja tiedoilla
t
sen
n vuoksi, etttä projektissa on ilmen
nnyt uusia ol
olosuhteita.
E.ON
N esittää nyyt seuraavaa.
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1.

Muu
uttuneet olosuhteet
o
t

Hakeemus ja täyddennys 5. sy
yyskuuta 20012 perustuivat oletukssiin, että suuunniteltu
tuulippuisto Södrra Midsjöbaankenilla oliisi liitetty säähköverkkoon ulkona
talouusvyöhykkeellä, tarkem
mmin sanottuuna tasavirttayhteyteen, jota suunnnitellaan
rakennnettavaksi Ruotsin ja Liettuan (N
NordBalt) väälille. Kuten
n kirjelmässsä 6. syysku
uuta

2(3)

2013 esitettiin, on Ruotsin Kraftnät ilmoittanut, että tuulipuistoa ei tule olemaan
mahdollista kytkeä NordBaltiin.
E.ON Wind on siksi harkinnut muita vaihtoehtoja tuulipuiston liittämiseksi verkkoon ja
todennut, että liitäntä tulisi tehdä suoraan Ruotsin valtakunnanverkkoon. Tutkimukset
osoittavat, että sellainen yhteys on mahdollinen ja että tarkoituksenmukainen
liitäntäkohta on Ruotsin Kraftnätin asema Nybrossa, eli samassa liitäntakohdassa kuin
NordBalt.
Suora yhteys runkoverkkoon tarkoittaa, että tuulivoimaprojektia ei enää rajoita
NordBaltin suunniteltu 700 MW kapasiteetti. Siten Södra Midsjöbankenin täysi
uusiutuvan energian tuotantopotentiaali, jopa 2,1 GWh, voidaan hyödyntää. Tämä
edellyttää kuitenkin joitakin muutoksia hakemusasiakirjoihin.

2.

Täydennys II

Hakemuksen muutokset, joiden syynä ovat muuttuneet olosuhteet, on eritelty lähemmin
SWECOn laatimassa muistiossa, joka liitetään mukaan nimellä Liite 2.
Käsittelyaineiston pitämiseksi koossa ja lukijan työn helpottamiseksi muistio on täysin
kattava siinä mielessä, että se sisältää myös vastauksia ja kommentteja aiemmin
tulleisiin kannanottoihin. Näin täydennys II viittaa niihin kohtiin, jotka on tuotu ilmi
aikaisemmassa täydennyksessä, ja korvaa ne soveltuvin osin. Suurin muutos seurausten
näkökulmasta on, että rakentamiseen kuluva aika, seurauksena puiston suuremmasta
tuotantotehosta, saattaa olla hieman aikaisemmin esitettyä pitempi.
Mitä tulee sähköliitäntään Ruotsin valtakunnanverkkoon, E.ON Wind on aloittanut valmistelutyöt sopivan kaapelireitin suunnittelemiseksi ja testaamiseksi sekä maalla että
merellä, ja jälkimmäisen osalta koskien sekä aluemerta että talousvyöhykettä. Kuten
liitteestä 2 käy ilmi, useita mahdollisia vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan osana
LEGAL#10371931v6

valmistelutyötä. Kaapelien mahdollisten ympäristövaikutusten arvioidaan periaatteessa
olevat samat kuin NordBaltissa, jossa mahdollisia ympäristövaikutuksia kaapelin reitistä
aluemerellä on tunnistettu ja vaikutuksia arvioitu viimeaikaisten lupahakemusten
puitteissa ympäristölainsäädännön ja toimiluvan mukaisesti sähkölain edellyttämällä
tavalla.

3(3)

3.

Pyyntö nopeutetusta menettelystä

Jatkuva tutkimus- ja suunnittelutyö puiston lähempien järjestelyjen toteuttamiseksi ja
sopivan kaapelireitin löytämiseksi maayhteyteen liittämistä varten on kallista. E.ON
Windille nyt haettava lupa edustaa perustavanlaatuista edellytystä näiden tutkimusten ja
suunnitelmien jatkamiseksi. Tästä syystä E.ON Wind pyytää, että hakemus otetaan
käsittelyyn ja että menettely toteutetaan mahdollisimman pian.

Tukholma 20. joulukuuta 2013
E.ON WIND SWEDEN AB, edustajinaan
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Södra Midsjöbanken
ASIA NUMERO 2210024000

TÄYDENNYS E.ON:IN HAKEMUKSEEN KOSKIEN RUOTSIN TALOUSVYÖHYKETTÄ KOSKEVAN
LAIN MUKAISTA HAKEMUSTA TUULIPUISTON RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ SÖDRA
MIDSJÖBANKENIN ALUEELLA
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PAVEL SENSKY

MARTIN LJUNGSTRÖM

Yhteenve
eto
E.ON helm
mikuussa 2012 jättänyt Ru
uotsin talousvyöhykettä (SEZ) koskevvan lain muk
kaisen
hakemukse
en saada rak
kentaa tuulivo
oimapuiston Södra Midsjjöbankenille kaakkoisella
a
Itämerellä. Hakemusta täydennettiin
n 5. syyskuuta 2012 neuv
voa antavienn toimielinten
n
näkemyste
en mukaisesti. Täydennysstä ei kuitenk
kaan käsitelty
y edelleen syyistä, jotka käyvät
k
ilmi seuraa
avasta, minkä
ä johdosta nyykyinen asiakirja korvaa täydennykse
t
en.
Alkuperäine
en hakemus perustui ma
ahdolliselle Baltian
B
ja Ruo
otsin välisellee NordBaltkaapeliyhte
eydelle, jonka
a suunnitella
aan kulkevan
n Södra Midsjöbankenin l äheisyydess
sä.
Koska Nord
dBalt-yhteys ei enää ole ajankohtaine
en, O.ON on muuttanut pprojektia siten,
että siihen sisältyy Södra Midsjöban
nkenin tuulivoimapuistoa varten tarkooitettu
äkaapeli. Täm
män myötä po
baltiin liittyvä kapasiteetinn rajoitus. Tä
ämä
maaliitäntä
oistuu Nordb
mahdollista
aa tuulivoima
apuistoon teh
htävän muuto
oksen niin, että
e puistoa vvoidaan
hyödyntää sen täydellä
ä potentiaalilla
a. Tekniikan nopea kehittys on myös synnyttänyt
mahdollisuuden suunniteltuja tehokkkaampien tu
uulivoimaloiden käyttämissen.
Tässä asia
akirjassa kuva
ataan niitä p rojektin teknisiä muutoks
sia, jotka ovaat seurausta edellä
esitetystä. Lisäksi tutkittaan aikaisem
mpia ympäris
stövaikutuste
en arviointejaa, ja tapauks
sissa,
joissa tekniset muutoks
set näin vaat ivat, ympäris
stövaikutuste
en arviointia oon muutettu.
Uuden tekn
niikan käyttö ja aikaisemp
paa tehokkaa
ampi sähkön
ntuotanto voi
perustustekkniikasta riippuen lisätä ssedimentin le
eviämistä ja aiheuttaa
a
muuita pienehkö
öjä
muutoksia ympäristöva
aikutuksissa. Näiden ei ka
atsota merkitttävästi muutttavan
aikaisemmin tehtyjä ym
mpäristövaiku
utusten arviointeja. Lisäks
si muutostenn mahdollista
ama
lisääntynyt tuulienergian tuotanto lissää puiston myönteisiä
m
ympäristövaikkutuksia
suhteessa useisiin valtiopäivien ase
ettamiin ymp
päristötavoitte
eisiin.
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1

JOHDANTO

1.1

TAUSTA
E.ON toimitti hallitukselle helmikuussa 2012 lupahakemuksia Ruotsin talousvyöhykettä
(SEZ) koskevan lain mukaisesti tuulivoimapuiston rakentamiseksi ja käyttämiseksi Södra
Midsjöbankenin alueella sekä mannerjalustaa (KSL) koskevan lain mukaisesti
vedenalaisten kaapelien yms. laskemiseksi mannerjalustalle aluevesirajan ulkopuolelle
tämän tuulipuiston osalta.
Neuvoa antavien toimielinten esittämien näkökohtien mukaisesti näitä hakemuksia
täydennettiin syyskuun 2012 alussa osin SEZ:n mukaisella ympäristöministeriölle tehdyn
hakemuksen täydennyksellä ja osin asian KSL:lle esittelevälle Ruotsin geologiselle
tutkimuslaitokselle SGU:lle tehdyllä kannanotolla.
Tärkeä tekijä, joka ohjasi sekä tuulivoimapuiston että siihen liittyvien merenalaisten
kaapelien suunnittelua, oli mahdollisuus liittää laitos suunniteltuun Ruotsin (Svenska
Kraftnät) ja Liettuan (LitGrid) väliseen kaapeliyhteyteen, katso Kuva 1-1. Rakentavassa
hengessä pidetyt asiaa koskevat kokoukset alkoivat varhaisessa vaiheessa. E.ON:in
virallinen pyyntö Ruotsin Kraftnätille koskien tätä liitäntää lähetettiin 1. maaliskuuta 2012.

Kuva 1-1 Aikaisemmin suunniteltu Södra Midsjöbankenin tuulivoimapuiston liitäntä NordBaltiin.

Vastaus Svenska Kraftnätiltä tuli syyskuun alussa 2012, ja siinä tehtiin selväksi, että
liitäntä ei ollut mahdollinen. Samalla suositeltiin, että Södra Midsjöbankenille
rakennettava tuulivoimapuisto tulisi liittää suoraan Ruotsin tai Liettuan verkkoon ja että
sekä Svenska Kraftnät että LitGrid pitäisivät tällaista liitäntää ensisijaisena vaihtoehtona.
Tämän johdosta E.ON on yleisesti selvittänyt vaihtoehtoja tuulivoimapuiston liittämiseksi
Ruotsin kantaverkkoon, Kuva 2-1.
2 (26)
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Hakemukse
en täydennystä, jonka E..ON toimitti ympäristömin
y
nisteriölle syyyskuun aluss
sa
2012, ei E.ON:in pyynn
nöstä ole kässitelty edellee
en odoteltaes
ssa vireillä ollevan tutkimuksen
pyydettyjä tuloksia muu
uttavista lepa
akoista Södra
a Midsjöbank
kenin alueell a.
Vuoden 20
013 syyskuus
ssa E.ON pyyysi voida toim
mittaa ympärristöministeriiölle
lupahakem
muksen täyde
ennyksen, jokka sisältää tie
etoja uusista
a edellytyksisstä ja laitosta
a
koskevista muutoksista
a sekä niiden
n aiheuttamis
sta välttämätttömistä vaikuutusten
arvioinneista.

1.2

TARKOIT
TUS
Tämän muistion tarkoituksena on tä
äydentää ym
mpäristövaikutusten arvioiintimenettely
yä
(YVA) ja te
eknistä kuvau
usta (TK), jottka kuuluvat E.ON:in hakemukseen R
Ruotsin
talousvyöhykettä koske
evan lain mukkaisesti, seuraavien seikkojen osalta :
oka ottaa hu
uomioon proje
ektissa tapahhtuneet
1) Oikkaistu tekninen kuvaus, jo
mu
uutokset alku
uperäiseen h akemukseen
n verrattuna.
2) YV
VA:n täydenn
nys ottaen hu
uomioon neuvoa antavien
n toimielintenn alkuperäisttä
hakemusta kos
skevat kanna
anotot (korva
aa aikaisemm
man kirjelmänn mutta E.ON
N:in
pyyynnöstä ei ed
delleen käsitteltyä YVA:n täydennystä
ä, joka on pä ivätty 5.
syyyskuuta 2012
2).
3) Tarkistus ja jois
ssakin tapau
uksissa ympä
äristövaikutus
sten arviointiien korjaus
osiittain projektiissa tapahtun
neiden muuttosten johdos
sta ja osittainn alkuperäise
en
hakemuksen jä
ättämisen jälkkeen ilmi tulleiden tietojen vuoksi.
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ssä alkuperä
äisen TK:n jaa YVA:n kans
ssa.
Tätä muistiiota on tarkoitettu käytetttäväksi yhdes
Muutetut te
ekniset kuvau
ukset ja ymp
päristövaikutu
usten arvioinnit kuvataann. Muuttamattomat
tekniset kuvaukset ja ym
mpäristövaikkutusten arvio
oinnit esitetä
ään ainoastaaan viitteinä
alkuperäise
een teknisee
en kuvauksee
en / ympäristtövaikutusten
n arviointimeenettelyyn,
tarvittaessa
a perusteluin
n, miksi alkup
peräistä arvio
ota ei ole mu
uutettu.
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2

TEKNISET KUVAUKSET

2.1

AIKAISEMMIN VOIMASSA OLLUT TEKNINEN KUVAUS
Aikaisemmin jätetyistä hakemuksista ilmenevistä edellytyksistä on todettavissa
seuraavaa:
x
x
x
x

x
x

2.2

Puiston liitäntä tapahtuu NordBalt-kaapeliin, joka lasketaan aivan puiston
pohjoispuolelle.
Liitäntä, jota ohjaa NordBaltin kapasiteetti, rajoittui 700 MW tehoon.
Yllä mainittuun liitäntään sisältyy AC-DC-invertteriasema, joka liitetään suoraan
suunniteltuun NordBalt-yhteyteen.
Laitoksen seurannaisvaikutusten arvioimiseksi on NordBaltin kapasiteettiin
perustuvaksi worst-case-skenaarioksi oletettu puiston laajentaminen 300:lla 3,6 MW
turbiinilla.
Laajennuksen oletettiin tapahtuvan kahdessa osassa, kahden kesäkauden aikana.
Yllä mainittuun skenaarion sisältyy ajatus siitä, että pohjan kokonaispinta-ala, joka
käytetään perustuksille niihin kuuluvine eroosiosuojuksineen, olisi 190 000 m2 eli 0,06
% puiston vaatimasta merenpohjan alueesta.

KORJATUT TEKNISET KUVAUKSET
Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi puisto suositellaan liitettäväksi suoraan Ruotsin
kantaverkkoon (sen sijaan että liitäntä aikaisemmin tapahtui NordBaltin kautta).
Vaihtoehtoisia liitäntöjä koskeva tutkimus ja neuvottelu Svenska kraftnätin (SVK) kanssa
osoittavat, että suotuisin liitäntäkohta on SVK:n laitos Nybrossa, toisin sanoen sama
liitäntä, jota suunnitellaan NordBaltille.
Mahdolliset reitit puiston liittämiseksi Ruotsin kantaverkkoon Nybrossa esitetään kuvassa
Kuva 2-1.
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Kuva 2-1 Mah
hdolliset reitit pu
uiston liittämisekksi Ruotsin kanttaverkkoon.
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ometrin välillä
ä. 39 – 52 km
m vaihtoehto
ojen
Vaihtoehtojjen kokonais
reiteistä mu
uodostuu ma
aanalaisista kkaapeleista, jotka niin pitkälle kuin maahdollista
sijoitetaan suoraan yhte
eyteen jonkin
n E.ON:in ole
emassa olev
van ilmajohtookadun kanss
sa.
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Vaihtoehdo
osta riippuma
atta kaapelie
en lasku tapa
ahtuu ensi sijassa korkeaapainehuuhte
elulla
tai kyntämä
ällä. Louhinta
aa tai räjäytyystä rajatuilla
a väleillä ei ku
uitenkaan vooida sulkea pois.
p
Laskumene
etelmät edelllä olevan mu
ukaisesti peru
ustuvat naap
purimaiden hhankkeista
saatuihin tietoihin, kuten NordBaltin
n Ruotsin ja Baltian
B
maide
en väliseen m
merikaapeliin
n.
e siksi johtop
päätöksen, e
että mikään esitetyistä
e
ma
aayhteyksistää ei aiheuta
E.ON tekee
merkittäviä
ä vaikutuksia.. Yksityiskoh
htaisempia tie
etoja annetaa
an tulevien K
KSL:n, sähkö
ölain
ja ympäristtökaaren mukaisten tutkim
musten yhtey
ydessä.
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Lisäksi:
x
x

x
x
x

Yhteyden kapasiteetti ei enää rajoitu 700 megawattiin.
Puiston kokonaiskapasiteetin ei odoteta ylittävän 2,1 GW, ja maanalaisten kaapelien
kokonaispituus puistossa tulee olemaan aikaisemmin esitetyn mukainen tai hieman
lyhyempi.
Puistoon tulee sisältymään 200 – 300 tuulivoimalaa.
2,1 gigawatin teho vaatii kahta AC-DC-invertteriasemaa ja kaksinkertaista (kahta)
tasavirtakaapeliparia, joka yhdistää puiston mannermaahan.
Turbiinien teho ei vaikuta nykyisten voimaloiden enimmäiskorkeuteen (< 200 m),
mutta se merkitsee tiettyä lisäystä roottorinlapojen pyyhkäisyalueeseen.

Kolmesataa 7 megawatin tuulivoimalaa synnyttää seuraavan worst-case-skenaarion:
x

x
x
x

x

x

Laitosten koko merkitsee sitä, että rakentamisen nopeutta on vähennettävä
aikaisempaan hakemukseen verrattuna. Puiston rakentamisen arvioidaan nyt
tapahtuvan vähintään kolmen vuoden jakson aikana, josta ruoppausaikaa on 150
päivää jokaisen kesäkauden aikana.
Ruopattujen massojen kokonaismäärä tulee olemaan noin 200 000 m3/vuosi.
Päästömäärä, 5 % ruoppausvolyymista, tai ruoppausmassojen koostumus eivät
muutu.
Sedimenttien leviämistä koskevien laskelmien mukaan suurin suspendoidun saven ja
siltin sedimenttipitoisuus ruoppausvaiheessa tulee olemaan enintään 3 mg/l yhden
kilometrin etäisyydellä ruoppauspaikasta.
Turbiinien koon muutos lisää myös sitä pohjapinta-alaa, joka otetaan perustan ja
siihen kuuluvan eroosiosuojuksen käyttöön. Pinta-alaksi tulee 540 000 m2 eli 0,17 %
puiston merenpohjan alueesta.
Puiston alueelle koko puiston rakentamisen yhteydessä kolmen vuoden aikana
laskeutuvan sedimentin määrän lasketaan olevan keskimäärin 50 – 60 g/m2, jota on
verrattava lukemaan 11,1 g/m2 alkuperäisessä hakemuksessa, joka koski 3,6
megawatin tehoisia tuulivoimaloita.

Suurimmat sedimenttipitoisuudet, jotka koskivat vuonna 2012 tehdyn hakemuksen
vastaavia määriä, sekä ne, jotka muodostuvat uusiin olosuhteisiin perustuvassa
rakennusvaiheessa edellä esitetyn mukaisesti, esitetään kuvissa Kuva 2-2 ja Kuva 2-3.
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2.2.1 AIKATAUL U
et ja nykyinen
n markkinatila
anne aiheutttavat muutokksia aikataulu
uun,
Muuttuneett edellytykse
joka esitettiin hakemuks
sissa vuonna
a 2011. Aika
ataulut on nytt korjattu muootoon, joka
k
Kuva
a 2-4.
esitetään kuvassa

Kuva 2-4 Aikataulu
A
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3

YMPÄRIS
STÖVAIKU
UTUSTEN
N ARVIOIN
NTIMENETTELY
Seuraavassa esitetään täydennys n
niihin arviointteihin, jotka tehtiin
t
projekktin
alkuperäise
essä ympäris
stövaikutuste
en arviointimenettelyssä, joka on päivvätty helmiku
uulle
2012. Taulukossa Taulukko 3-1 esittetään ne mu
uutokset, jotk
ka aiheuttavaat tarkistukse
en ja
pieniä muu
utoksia projek
ktin ympäristtövaikutusten
n arviointimenettelyn aikaaisemmin
esitettyihin ympäristöva
aikutusten arrviointeihin.
Taulukko 3-1 Muuttuneet ede
ellytykset ympärristövaikutusten
n arviointiin proje
ektissa Södra M
Midsjöbanken.

AIEMMAT

NY
YKYISET

Puisto liitetä
ään NordBaltiin
n välittömästi puiston
pohjoispuole
ella.

Puisto
P
liitetään Ruotsin kantaaverkkoon, SV
VK:n
la
aitos Nybrossa
a (Kuva 2-1)

Yhteyden ka
apasiteetti rajo
oittuu enimmä istehoon
700 MW.

Yhteyden
Y
kapasiteetti ei enäää rajoitu 700
megawattiin.
m

Puisto käsitttää 300 kpl 3,6
6 megawatin tturbiinia
(1,08 GW assennusteho).

Puiston
P
asennu
usteho enintäään 2,1 GW
sa
aavutetaan as
sentamalla 3000 kpl 7 megaw
watin
tu
urbiinia tai pien
nempi määrä ssuurempiteho
oisia
tu
urbiineja. Tästä aiheutuva ym
mpäristövaiku
utus
alittaa worst-ca
ase-tason (Kuvva 2-3)
Rakennustyö
R
kolmessa vaiheeessa, kolmen
n
ke
esäkauden aik
kana
Ruoppaus
R
kesä
äaikana kolmeena eri vuonna
a

Rakennustyö
ö kahdessa va
aiheessa, kah
hden
kesäkauden
n aikana
Ruoppaus kesäaikana
k
kahtena eri vuon
nna

Ruopattujen
R
ma
assojen enimm
mäismäärä ka
asvaa
enimmäisarvoo
on 200 000 m33/vuosi
Päästömäärrä enintään 5 % ruopatusta
volyymista.

Päästömäärä
P
enintään
e
5 % rruopatusta
vo
olyymista.
Suspendoidun
S
saven ja siltinn sedimenttimä
äärä
ru
uoppausvaiheen aikana, en intään 3 mg/l
yh
hden kilometriin päässä ruopppauspaikasta
a.

1 kpl AC-DC
C-invertteriasema suorassa
liitännässä NordBalt-yhtey
N
yteen

2 kpl AC-DC-invertteriasemiaa suorassa
stoon ja kaksinnkertaiset (kah
hdet)
liitännässä puis
ta
asavirtakaapelliparit, jotka yhhdistävät puistton
mannermaahan
m
n.
< 1% puiston pohjapinta-alassta otetaan
erustusten ja niihin kuuluvaan
pe
eroosiosuojauk
ksen käyttöön

< 1% puiston
n pohjapinta-a
alasta otetaan
n
perustusten ja niihin kuulu
uvan
eroosiosuoja
auksen käyttöön
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2

on
(noin 190 000 m eli noin 0,06 % puisto
alasta)
pohjapinta-a

noin 540 000 m2
m eli noin 0,117 % puiston
(n
po
ohjapinta-alas
sta)

Laskeutuva sedimentti kahden vuoden
2
ajanjakson aikana
a
enintää
än 11,1 g/m

La
askeutuva sed
dimentti kolmeen vuoden
2
ajjanjakson aika
ana enintään 660 g/m

Enimmäisko
orkeus 200 m roottori mukaa
an lukien

Enimmäiskorke
eus 200 m rooottori mukaan lukien
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3.2

YMPÄRISTÖVAIKUTUS (YVA LUKU 7)
Seuraavassa esityksessä noudatetaan alkuperäistä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVA) otsikointia, ja se on luettava yhdessä kyseisen arvioinnin
kanssa.

3.2.1 YMPÄRISTÖVAIKUTUS RAKENNUSAJAN KULUESSA (YVA LUKU 7.1)
Kohdasta 7.1 käy ilmi, että vaiheet, joiden arvioidaan voivan aiheuttaa merkittäviä
ympäristövaikutuksia rakennusvaiheen aikana ovat:
paalutuksesta ja muista rakennustoimenpiteistä aiheutuva melu
laivakuljetukset (riskit, vuoto)
x
rajoitettu saatavuus/peruutus
x
polttoaineiden, öljyjen, materiaalin ja kemikaalien käsittely
x
louhinta (huuhtominen, kyntäminen) ja sedimenttien leviäminen
x
jätteiden ja jätevesien käsittely
Projektin (Taulukko 3-1) nykyiset muutokset vaikuttavat louhinnan ja sedimenttien
leviämiseen laajuuteen (YVA luku 7). Jossain määrin vaikutus kohdistuu myös
rakennusajan laivakuljetuksiin. Tämän vaikutuksista ja seurauksista kerrotaan
jäljempänä.
x
x

Muiden ympäristövaikutusten osalta ei katsota olevan uusia vaikutuksia verrattuna
projektin aikaisemmin esitettyihin ympäristövaikutusten arviointeihin.
3.2.2 YMPÄRISTÖVAIKUTUS KÄYTTÖAIKANA (YVA LUKU 7.2)
Jaksosta 7.2 käy ilmi, että vaiheet, joiden arvioidaan voivan aiheuttaa merkittäviä
ympäristövaikutuksia käyttövaiheen aikana ovat:
erilaisin päämäärin toimivan meriliikenteen rajoitettu käytettävyys,
törmäysriskit,
x
laivakuljetuksiin liittyvä käyttö ja ylläpito (riskit, vuoto),
x
visuaalinen vaikutus, näkyvyys, valaistus,
x
melu ja tärinä,
x
elinympäristöjen tuhoutuminen veden yllä ja alla,
x
sähkömagnetismi,
x
materiaalinkäsittely,
x
jätteiden ja jätevesien käsittely,
x
uudet meriympäristön rakenteet, jotka muodostavat kasvualustan organismeille
(riuttavaikutus).
Ajankohtaiset muutokset projektissa (Taulukko 3-1) vaikuttavat melun laajuuteen ja
tärinään, elinympäristön tuhoutumiseen vedenpinnan ala- ja yläpuolella ja
sähkömagnetismiin. Tämän vaikutuksista ja seurauksista kerrotaan jäljempänä.
x
x

Muiden ympäristövaikutusten osalta ei käyttöaikana arvioida olevan merkittäviä
vaikutuksia verrattuna projektin aikaisemmin esitettyihin ympäristövaikutusten
arviointeihin.
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3.2.3 PUISTON LOPETUKS
L
SEN YMPÄR
RISTÖVAIK
KUTUKSET (YVA LUKU
U 7.3)
Ympäristövvaikutusten arviointimene
a
ettelyn kohda
assa 7.3 käy ilmi, että ym
mpäristövaiku
utus
lopetustöiden yhteydes
ssä vastaa ra
akennusaikaista ympäristtövaikutusta. Kohdat, jotk
ka
lisäksi voivat aiheuttaa merkittäviä yympäristövaiikutuksia puiston lopetussvaiheen aika
ana,
ovat seuraa
avat:
materiaalien kierräty
ys tai uudelle
eenkäyttö
sedimen
nttien leviäm
minen kaapeliien ylösoton yhteydessä
x
perustusten maanalaisten osien jäämät, mah
hdollisesti on
nkaloiden täyyttämisen
yhteyde
essä
Projektin nyykyiset muuttokset (Taulu
ukko 3-1) eiv
vät vaikuta ym
mpäristövaikuutusten
laajuuteen puiston toim
mintaa lopetetttaessa verra
attuna siihen, mitä aikaiseemmin on es
sitetty
ympäristövvaikutusten arviointimene
a
ettelyssä (YV
VA).
x
x

3.2.4 ÄÄNI (YVA
A LUKU 7.4))
Ympäristövvaikutusten arviointimene
a
ettelyn kohda
assa 7.4 esite
etään kuvau s edellytyksistä,
jotta veden
nalainen äänii vaikuttaisi e
erilaisiin orga
anismeihin. Nämä
N
edellyttykset eivät ole
o
muuttuneett.
3.2.5 SEDIMENT
TTIEN LEVIÄMINEN (Y
YVA LUKU 7.5)
Ympäristövvaikutusten arviointimene
a
ettelyn kohda
assa 7.5 esite
etään lyhyessti tiedot
projektissa tapahtuvastta sedimenttiien leviämise
estä ja laskeu
umasta peruustuen
aan muistioo
on, joka myöss sisältyy hakemukseen ja
j jossa esiteetään
kattavampa
perusteellissempia analy
yysejä ja laskkelmia sedim
menttien leviä
ämisestä.
Nykyiset muutokset
m
(Ta
aulukko 3-1) aiheuttavat sen,
s
että ruo
oppausvolyym
mi lisääntyy jonkin
j
verran sam
moin kuin myö
ös materiaal in kerääntym
minen merenpohjaan. Ruooppaustyöt
jakaantuva
at kolmelle ke
esäkaudelle kkahden sijas
sta. Tämä me
erkitsee ositttain
ruoppausvo
olyymin ajan lyhenemistä
ä, osittain aja
an pitenemistä sedimentooituneen
materiaalin
n eroosion va
aikutuksesta tapahtuvass
sa pois siirtym
misessä.
Suspendoittuneen mate
eriaalin pitoissuudet ja sed
dimentoitunee
en materiaal in paksuus
lisääntyvät jonkin verran, mutta ne p
pysyvät kuite
enkin tasoilla
a, jotka eivät aiheuta pysy
yviä
kielteisiä va
aikutuksia ek
kosysteemin organismeille.

3.3

EDELLYT
TYKSET, VA
AIKUTUKS
SET, SEURA
AUKSET JA
A
HUOLENP
PITOTOIME
ENPITEET (YVA LUKU 8)
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Tässä kohd
dassa analys
soidaan erila
aisten asiakokonaisuuksie
en (ekosysteeemin osien)
osalta, mite
en projektin muutokset
m
ta
aulukon Taulukko 3-1 mu
ukaisesti muuuttavat
ympäristövvaikutusten arvioita.
a
Otsikkointi noudattaa ympäristtövaikutustenn arvioinnin lukua
8, otsikkota
aso 2.
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3.3.1 YLEISET EDELLYTYKSET (YVA LUKU 8.1)
Nykyiset muutokset eivät vaikuta olemassa oleviin olosuhteisiin, jotka on yleisesti kuvattu
YVA:ssa maantieteen ja pohjan laadun osalta.
3.3.2 VEDENLAATU JA HYDROGRAFIA (YVA LUKU 8.2)
Jo alkuperäisen hakemuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa oletettiin laitosten
määrän voivan kohota 300 kappaleeseen, kooltaan enintään 7 MW. Siksi arvioon siitä,
että tuulivoimalat eivät tule aiheuttamaan mitään määrällisesti merkittäviä vaikutuksia
verrattuna luonnollisiin virtaus-, termokliini- ja sekoittumisolosuhteisiin, ei tule muutoksia.
Tuulivoimapuiston sedimenttiin on tehty pistokokeita koskien sedimentin kemiallista
saastekuormitusta. Kokeet osoittavat kattavasti, että maanpoistomassat eivät ole
saastuneita. Saasteiden vapautuminen ei siksi aiheuta mitään ylimääräisiä
ympäristövaikutuksia, vaikka louhitun maamassan määrä on lisääntynyt.
3.3.3 POHJAN KASVILLISUUS JA ELÄIMISTÖ (YVA LUKU 8.3)
Muuttuneet olosuhteet aiheuttavat 0,06 – 0,17 % (Taulukko 3-1) kasvun siihen puiston
kokonaispinta-alan pohjapinta-alaan, joka otetaan tuulivoimapuiston rakenteiden
käyttöön.
Tämä ei muuta varovaista olettamusta, joka toimi lähtökohtana alkuperäiselle arviolle
tuulivoimapuiston vaikutuksista pohjan kasvillisuudelle ja eläimistölle, nimittäin sitä, että
rakenteet, kaapelikanavat mukaan lukien, peittävät alle prosentin puiston
kokonaispohjapinta-alasta.
YVA:n johtopäätökset säilyvät ennallaan. Pohjapinta-ala, joka tulee puiston käyttöön, ei
aiheuta mitään merkittävää kielteistä vaikutusta pohjan kasvillisuudelle ja eläimistölle.
3.3.4 KALASTO (YVA LUKU 8.4)
Aikaisempi arvio koskien vaikutuksia ja seurauksia kalakannoille perustuu ajatukseen,
että korkeita sedimenttipitoisuuksia esiintyy ainoastaan ruoppauspaikkojen läheisyydessä
ja että alhaisia pitoisuuksia ei ylitetä etäämmällä ruoppauspaikasta (katso sedimenttien
leviämistä koskevaa kohtaa edellä).
Seuraavassa esitetään lyhyesti tärkeimmät johtopäätökset.
Rakennusaikana sedimentin leviäminen voi vaikuttaa kalojen mätiin ja kalanpoikasiin
kielteisellä tavalla esimerkiksi siten, että mätijyvät tulevat painavammiksi ja uppoavat.
Projekti aiheuttaa rajoitetun määrän sedimentin leviämistä, suurelta osaltaan karkeaa
materiaalia (hiekkaa tai sitä karkeampaa), minkä johdosta haittavaikutusten laajuus tulee
olemaan pieni.
Tilapäisesti, rakentamisen aikana, syntyy häiriöitä, ja kalat voivat karkottua pois paikoilta,
joilla tehdään intensiivisiä rakennustoimenpiteitä. Tilanne palautuu normaaliksi pian
töiden lopettamisen jälkeen.
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Tuulivoima
aloiden seura
anta Nystedisssä ja Horns Revissä Tan
nskan vesialuueilla sekä
Lillegrundisssa Öresundissa eivät ole
e tuoneet es
siin mitään merkittäviä kieelteisiä vaikutuksia
kalakannalle. Etäisyyde
et Södra Mid sjöbankenilta
a herkille alu
ueille, esimerrkiksi turskan
n
kutualueille
e, ovat melko
o pitkät.
Uusi lähtökkohta, suspendoituneen ssaven ja siltin
n pitoisuus ru
uoppausvaihheen aikana,
enintään 3 mg/l yhden kilometrin pä
äässä ruoppa
auspaikasta, ei vaikuta eedellä esitetty
yyn
äiriön aiheutu
uminen kalas
stolle tulee pitenemään kkolmeen kautteen
arvioon. Sittä vastoin hä
aikaisemman kahden sijasta.
s
3.3.5 AMMATTIK
KALASTUS (YVA LUK U 8.5)
Verrattuna aikaisempaa
an hakemuksseen ja ympä
äristövaikutu
usten arviointtiin
rakentamissaika on pide
entynyt kolme
eksi vuodeks
si.
Kalastus ossalla matalikon alueesta tulee kokona
aan estymää
än rakentami saikana, jollo
oin
alue suljeta
aan jaksottais
sesti. Kalast us niillä mata
alikon alueilla, joita ei olee suljettu, voii
näiden jakssojen aikana häiriintyä ep
päsuorasti ve
eden ajoittain
n lisääntyvänn samenemis
sen
vuoksi, joka
a voi säikyttä
ää kaloja ja h
haitata kalasttusvälineiden
n tehokasta ttoimintaa.
Häiriöt, jotkka johtavat osoitettavissa
a oleviin amm
mattikalastusta koskeviin menetyksiin,
tullaan korvvaamaan.
3.3.6 MERINISÄ KKÄÄT (YV
VA LUKU 8 .6)
apuistoja, Nyystediä ja Horns reviä, koskevat tutkim
mukset ovat
Tanskalaisia tuulivoima
osoittaneett, että merinis
säkkäät – hyylkeet ja pyörriäiset – pysttyvät sopeutuumaan
tuulivoimap
puistoihin niid
den käytön a
aikana. Rake
ennusaikana häiritsevät
rakennusto
oimenpiteet voivat
v
tilapäissesti säikyttä
ää nisäkkäät pois, mutta nne palaavat
lyhyen ajan
n kuluttua. Piidentynyt rakkennusaika tulee merkitsemään pidennnystä aikaa
an,
jolloin merinisäkkäät hä
äiriintyvät.
3.3.7 LINNUT (Y VA LUKU 8.7)
8
a
o
on esitetty la
aaja Södra Midsjöbanken
M
nin linnuston
Ympäristövvaikutusten arvioinnissa
läpikäynti sekä
s
linnuille aiheutuvia vvaikutuksia ja
a seurauksia
a. Projektin nyykyisillä
muutoksilla
a ei ole vaiku
utusta selvity ksiin ja johto
opäätöksiin. Verrattuna
V
aiikaisemmin
esitettyyn la
aajennusehd
dotukseen m
merkitsee 7 megawatin
m
tuu
ulivoimalan l aajennus sitä,
että roottorrinlapojen kokonaispyyhkkäisyalue suu
urenee, mutta koska 2000 metrin suurin
kokonaisko
orkeus säilyy
y, tällä arvioid
daan olevan merkityksetö
ön vaikutus liintujen
liikkumiselle. Siinä tapa
auksessa että
ä käytetään yli
y 7 MW voimaloita, rootttorin
pyyhkäisya
määrä vähenee,
alue kasvaa jokaisessa vo
oimalassa, mutta
m
koska voimaloiden
v
kokonaispyyyhkäisyalue
e ei lisäänny e
eikä näin my
yöskään lintu
uihin kohdistuuva vaikutus.
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3.3.8 LEPAKOT (YVA LUKU
U 8.8)
a
ttehdään arvio, että Södra
a Midsjöbankkenilla voi es
siintyä
Ympäristövvaikutusten arvioinnissa
muuttavia lepakoita, mikä myös voissi aiheuttaa kuolleisuutta
a. Kuulemiskiierroksen aik
kana
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ilmeni tarve tarkastaa perusteellisemmin lepakoiden esiintyminen alueella. Tulos
lepakkojen automaattisesta rekisteröinnistä, joka toteutettiin E.ON:in alueelle
pystyttämästä tuulimittausmastosta, vahvistaa, että lepakoita esiintyy Södra
Midsjöbankenilla. Kyseessä on varmuudella pikkulepakko ja suurella todennäköisyydellä
lisäksi kimolepakko sekä näiden lisäksi mahdollisesti vielä jokin muu laji. Laskennassa
löytyi vain pieni määrä yksilöitä, mutta tekniset ongelmat rajoittivat laskentaa, jolla ei voitu
kattaa elokuun aikaa jolloin meren yllä voidaan odottaa tapahtuvan kaikkein eniten
lepakoiden liikehdintää. Tämä on uutta tietoa, jota ei ollut käytettävissä alkuperäistä
ympäristövaikutusten arviointia varten, Muuttavia lepakoita käsitteleviä tutkimustietoja
sisältävä raportti on kokonaisuudessaan liitteenä 1. Vaikutuksia koskevalta osalta
pätevät edelleen samat tiedot, jotka esitettiin linnuista luvussa 3.3.7.
3.3.9 VAPAA-AJANKALASTUS JA URHEILUSUKELLUS (YVA LUKU 8.3)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.3.10 MERIARKEOLOGIA (YVA LUKU 8.10)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.3.11 MERENKULKU JA RISKIT (YVA LUKU 8.3)
Projektia varten aikaisemmin tehty riskianalyysi, jonka yhteenveto on
ympäristövaikutusten arvioinnissa, koskee ensi sijassa käyttöaikaa. Projektin nykyisillä
muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta johtopäätöksiin. Yksi eroavuus on kuitenkin, että
rakennusaika pitenee kolmeen kauteen, minkä johdosta rakennusaikaisiin
merikuljetuksiin ja toimintoihin liittyvät riskit tulevat jakaantumaan pitemmälle ajanjaksolle.
3.3.12 ILMAILU (YVA LUKU 8.12)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.3.13 LUONNONVARAT (YVA LUKU 8.13)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.3.14 VISUAALINEN VAIKUTUS (YVA LUKU 8.14)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.3.15 LUONNONSUOJELUALUEET (YVA LUKU 9)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.3.16 KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET (YVA LUKU 10)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
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3.3.17
7 YMPÄRIS
STÖNLAATU
UNORMIEN
N JA YMPÄ RISTÖVAATIMUSTEN
N
NOUDATTA
AMISEN AR
RVIOINTI (Y
YVA LUKU 11.1)
Projektin nyykyisillä muu
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.

3.4

YMPÄRIS
STÖVAATIM
MUSTEN N OUDATTA
AMINEN (YV
VA LUKU 1 1.2)

3.4.1 RAJOITTU NUT ILMAS
STOVAIKUT
TUS (YVA LUKU
L
11.2..1)
Muutokset aikaisemmin
n jätettyyn ha
akemukseen verrattuna sisältävät
s
parrannuksen
koskien pro
ojektin vaikuttusta ilmasto
otavoitteisiin. Södra Midsjjöbankenin tuuuliresurssejja
voidaan hyyödyntää ene
emmän kuin ssiinä tapauks
sessa, että Nordbaltin
N
kaapasiteetti oliisi
ollut rajoitta
ava tekijä, mikä tekee ma
ahdolliseksi fossiilisilla
f
po
olttoaineilla tuuotetun
sähköntarp
peen pienene
emisen.
Södra Midssjöbankenille
e suunnitellutt tuulipuistot,, joiden teho vastaa tämäänhetkisiä
suunnitelmia, tekevät mahdolliseksi
m
i n. 2,8 teraw
wattitunnin vu
uosittaisen kaasvun ja
1
hoamisen 8,4
4 terawattitun
nniksi . Tämä
ä tulee myötäävaikuttamaa
an
kokonaistuotannon koh
ntämiseen.
Ruotsin sähköntuotannon CO2-päässtöjen vähen
3.4.2 RAITIS ILM
MA (YVA LU
UKU 11.2.2))
Muutokset aikaisemmin
n jätettyyn ha
akemukseen verrattuna sisältävät
s
parrannuksen
ojektin vaikuttusta Raittiin
n ilman tavoitteeseen. Söd
dra Midsjöbaankenin
koskien pro
tuuliresurssseja voidaan hyödyntää e
enemmän ku
uin siinä tapa
auksessa, etttä Nordbaltin
n
kapasiteettti olisi ollut ra
ajoittava tekij ä, mikä teke
ee mahdollise
eksi ilman saaastumista
aiheuttavia
a päästöjä synnyttävillä fo
ossiilisilla polttoaineilla tapahtuvan
sähköntuottantotarpeen pienenemissen.
3.4.3 VAIN LUON
NNOLLINEN
N HAPPAM
MOITUMINE N (YVA LUKU 11.2.3)
Nykyiset muutokset
m
aik
kaisemmin jä
ätettyyn hake
emukseen verrattuna sisäältävät
parannukse
en koskien projektin
p
vaikkutusta Vain luonnollisen
l
happamoitum
misen
tavoitteese
een. Södra Midsjöbanken
M
nin tuuliresurs
sseja voidaan hyödyntäää enemmän kuin
k
siinä tapauksessa, että Nordbaltin kkapasiteetti olisi
o ollut rajo
oittava tekijä, jolloin
appamoitumiista aiheuttav
via päästöjä synnyttävillää fossiilisilla
sähköntuottantotarve ha
polttoaineilla pienenee.
3.4.4 MYRKYTÖ N YMPÄRIS
STÖ (YVA L
LUKU 11.2..4)
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.
Projektin nyykyisillä muu
3.4.5 SUOJAAVA
A OTSONIK
KERROS (Y
YVA LUKU 11.2.5)
1
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Projektin nyykyisillä muu
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.

1

Kokemuksseen perustuva
aan olettamukkseen pohjautuen laitoksen tuotanto vastaaa 4000
täyskuormitu
ustuntia vuode
essa.
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3.4.6 SÄTEILYTURVALLINEN YMPÄRISTÖ (YVA LUKU 11.2.6)
Radioaktiiviset aineet
Muutokset aikaisemmin jätettyyn hakemukseen verrattuna sisältävät parannuksen
koskien hankkeen vaikutusta, koska ne merkitsevät vaihtoehtojen lisääntymistä
ydinvoimalla tuotetulle sähkölle.
Hanke parantaa mahdollisuutta vähentää radioaktiivisten aineiden leviämistä
ydinvoimaloiden käytön, ydinpolttoaineiden louhinnan ja kuljetuksen sekä ydinjätteen
loppusijoituksen yhteydessä. Projekti myötävaikuttaa tämän ympäristötavoitteen
saavuttamista.
Sähkömagneettinen säteily
Ympäristövaikutusten arvioinnin johtopäätös perustuu oletuksiin, että
1) väestön altistuminen vaihteleville magneettikentille Södra Midsjöbankenilla
(kaapelit tuulivoimapuistossa) on vähäinen ja lisäksi nykyisen tyyppisten ja
laajuisten vaihtelevien magneettikenttien kielteisiä vaikutuksia ei ole tieteellisesti
vahvistettu.
2) kaapelitekniikka (HVDC) toisiaan lähellä sijaitsevine plus- ja miinuskaapeleineen,
jota käytetään projektissa maayhteyksiä varten, merkitsee sitä, että
magneettikentän voimakkuus tulee olemaan huomattavasti alhaisempi kuin
vastaava voimakkuus olemassa olevissa tasavirtakaapeleissa (esim. Gotlannin
kaapeli, Fenno Skan -kaapeli, Baltic-kaapeli, SwePol Link). Kokeet ovat
osoittaneet, että Baltic-kaapelin magneettikentällä ei ole mitään merkittävää
vaikutusta ankeriaiden tai lohikalojen vaelluskäytäntöihin. Siksi ei myöskään
Södra Midsjöbankenin projektin ei arvioida estävän saavuttamatta tavoitetta
Turvallinen säteily-ympäristö.
Ottaen myös huomioon Södra Midsjöbanken -projektin nyt ajankohtaisen asennetun
tehon ja maayhteyden muutoksen, johtopäätökseksi jää edelleen, että magneettikentän
vahvuus alittaa arvon, joka voisi aiheuttaa ongelmia kalojen suunnistuskyvylle.
Yhteenvetona Södra Midsjöbanken -projektin arvioidaan myötävaikuttavan myönteisellä
tavalla säteilyturvallisen ympäristön tavoitteen saavuttamiseen sen perusteella, että
hanke voi olla osa pitkäaikaista strategiaa ydinvoiman käytön vähentämiseksi
synnyttämättä kielteisiä vaikutuksia terveydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle
vaihtelevien tai staattisten magneettikenttien seurauksena.
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.4.7 EI REHEVÖITYMISTÄ (YVA LUKU 11.2.7)
Nykyiset muutokset aikaisemmin jätettyyn hakemukseen verrattuna sisältävät
parannuksen koskien projektin vaikutusta tavoitteeseen Ei rehevöitymistä. Södra
Midsjöbankenin tuuliresursseja voidaan hyödyntää enemmän kuin siinä tapauksessa, että
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Nordbaltin kapasiteetti olisi ollut rajo
oittava tekijä
ä, jolloin sähköntuotantottarve
mistä aiheutta
avia päästöjä
ä synnyttävillä
ä fossiilisilla polttoaineillaa pienenee.
rehevöitym
3.4.8 ELÄVÄT JÄ
ÄRVET JA VESISTÖT
T (YVA LUK
KU 11.2.8)
Ympäristötavoitteiden saavuttamise
s
en kannalta vahvasti
v
negatiivinen tekiijä on, että
n rakentamisella on vaiku
utuksensa läh
hes kaikkiin suuriin
s
vesisstöihin. Tämä
än
vesivoiman
tavoitteen huomioon
h
otttaen ei ole to
oivottavaa va
astata kasvav
vaan sähkövvoiman kysyn
ntään
jatkamalla vesivoiman rakentamista
r
a.
m
aik
kaisemmin jä
ätettyyn hake
emukseen verrattuna sisäältävät
Nykyiset muutokset
parannukse
en koskien projektin
p
vaikkutusta tavoittteeseen Elävät järvet ja vesistöt
vähentämä
ällä entisestä
ään tarvetta vvaljastaa ves
sistöjä sähkön tuotantoonn.
3.4.9 HYVÄLAAT
TUINEN PO
OHJAVESI ((YVA LUKU
U 11.2.9)
Projektin nyykyisillä muu
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.
3.4.10
0 TASAPAIN
NOINEN ME
ERI SEKÄ E
ELÄVÄ RA NNIKKO JA
A SAARIST
TO (YVA LU
UKU
11.2.10)
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.
Projektin nyykyisillä muu
3.4.11
1 KUHISEVA
AT KOSTEIKOT (YVA LUKU 11.2
2.11)
Projektin nyykyisillä muu
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.
3.4.12
2 ELÄVÄT METSÄT
M
(Y
YVA LUKU 1
11.2.12)
Projektin nyykyisillä muu
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.
3.4.13
3 RIKAS VI LJELYMAIS
SEMA (YVA
A LUKU 11. 2.13)
utoksilla ei ol e vaikutusta arvioinnin jo
ohtopäätöksiiin.
Projektin nyykyisillä muu
3.4.14
4 VAIKUTTA
AVA TUNTU
URIYMPÄR ISTÖ (YVA LUKU 11.2
2.14)
Ajateltavisssa oleva uhka ympäristöttavoitteiden toteutumisell
t
e on laajamiittainen
tuulivoiman
n rakentamin
nen tunturialu
ueelle. Nyky
yiset muutoks
set aikaisem min jätettyyn
n
hakemukse
een verrattun
na sisältävät parannukse
en koskien prrojektin vaikuutusta
tavoitteese
een Vaikuttav
va tunturiymp
päristö vähen
ntämällä tarv
vetta tuulivoim
man käyttöön
sähköntuottannossa tun
nturiympäristö
össä.
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3.4.15
5 HYVÄ RA
AKENNETTU
U YMPÄRIS
STÖ (YVA LUKU
L
11.2.15)
Södra Midssjöbankenille
e suunniteltu tuulivoimapu
uisto myötäv
vaikuttaa myöönteisellä tav
valla
ympäristöta
avoitteen Hy
yvä rakennetttu ympäristö saavuttamis
seen tarjoam
malla merkittä
ävää
apua uusiu
utuvan energiantuotannon
n edistämise
eksi. Nykyiset muutokset aikaisemmin
n
jätettyyn ha
akemukseen verrattuna ssisältävät parannuksen koskien projeektin vaikutus
sta
tavoitteen saavuttamise
s
eksi.
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3.4.16 RIKAS KASVI- JA ELÄINMAAILMA (YVA LUKU 11.2.16)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.4.17 YMPÄRISTÖKAAREN YLEISET HUOLENPITOSÄÄNNÖKSET (YVA LUKU 12)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.4.18 NEUVOTTELU (YVA LUKU 13)
Projektin nykyisiin muutoksiin liittyen on lääninhallituksen kanssa pidetty ylimääräinen
neuvottelukokous Kalmarissa 2013-10-22.
Neuvottelu on jatkoa 2010 pidetylle neuvottelulle, joka koski tuulivoimapuiston
rakentamista Södra Midsjöbankenille, mukaan lukien kaapelien lasku jne.
Lääninhallitukselta ei vaadita mitään muodollista kannanottoa neuvotteluun liittyen, mutta
on luultavaa, että lääninhallitus saa täydennysasian lausunnon antamista varten
ympäristöministeriöstä. Projektilla on merkittävä ympäristövaikutus ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun asetuksen (1998:905) kriteerien mukaan, ja siksi tästä ei
vaadita erityistä päätöstä.
Nyt käyty neuvottelu auttaa E.ON:ia ratkaisemaan, mitä ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn täydennyksiä tarvitaan otsikoidun hakemuksen täydentämiseksi.
Kokouksen pöytäkirja- ja esitysaineisto on liitteessä 2.
3.4.19 RAJAT YLITTÄVÄT VAIKUTUKSET JA SEURAUKSET (YVA LUKU 14)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.4.20 KUMULATIIVISET VAIKUTUKSET (15)
Projektin nykyisillä muutoksilla ei ole vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
3.4.21 VALVONTAOHJELMA (YVA LUKU 16)
Nykyiset projektin muutoksilla ei suurimmalta osaltaan ole minkäänlaista vaikutusta
ympäristövaikutusten arvioinnissa lyhyesti kuvattuun valvontaohjelmaan. Yhdessä
suhteessa valvontaohjelma vaatii tarkistamista. Kyseessä on esitetty
sedimenttipitoisuuden rajoittaminen 10 mg/l > 200 m päässä ruoppauspaikasta. Ottaen
huomioon uudet olosuhteet esitetään, että valvontaohjelmassa on mainittava
sedimenttipitoisuuden rajoittamisesta arvoksi < 3 mg/l etäisyydellä  1 km
ruoppauspaikasta.
Alun perin esitettyä rajoitusta (10 mg/l > 200 m) on pidettävä liian tiukkana, osin ottaen
huomioon lisääntynyt ruoppaus, osin siksi, että sedimenttipitoisuus voi vaihdella
huomattavasti 200 metrin päässä ruoppauspaikasta. On helpompaa ohjata ja seurata
ruoppausta alhaisemmalla raja-arvolla suuremman etäisyyden päästä ruoppauspaikasta,
ja alarajan 3 mg/l kilometrin päässä ruoppauspaikasta katsotaan edelleen estävän
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merkittävässti haitallisten
n sedimenttip
pitoisuuksien
n esiintymise
en rakennusttöiden
yhteydessä
ä.

3.5

LAUSUNN
NONANTAJ
JIEN ESITT
TÄMIEN NÄ
ÄKÖKOHTIIEN PERUS
STEELLA
TEHTY TÄ
ÄYDENNYS
S
Seuraavassa toistetaan
n ympäristövvaikutuksen arvioinnissa
a
5.
5 syyskuutaa 2012 päivättty
täydennys, jonka E.ON on lausunno
onantajien es
sittämien näkökohtien peerusteella
aikaisemmin lähettänyt. Vastaus on
n tarkistettu vastaamaan
v
projektin nykkyisiä muutoksia
ilman että mitkään
m
muu
utokset täyde
ennykseen olisivat olleet tarpeen.

3.5.1 JOHTOPÄÄ
ÄTÖKSEST
TÄ, ETTÄ A
ALLIT VÄHÄ
ÄISEMMÄS
SSÄ MÄÄRIIN VÄLTTÄVÄT
SUUREMPI
PUISTOJA , JOISSA TURBIINIEN
T
N KESKINÄ
ÄINEN ETÄIISYYS ON S
JNE. (KAL MARIN LÄÄ
ÄNINHALL ITUS)
Laskelma (YVA:n
(
kohta
a 14.2.2) siirttyneiden allie
en määrästä perustuu Nyystedin
tuulivoimap
puistossa teh
hdyn seurann
nan antamiin
n tuloksiin (Fiinal results oof bird studies at
the offshore
re wind farms
s at Nysted a
and Horns Re
ev, Denmark
k NERI Repoort Commissiioned
by DONG energy
e
and Vattenfall
V
A/S
S, 2006, Figu
ure 90, s 81) sekä Pohjoiismaiden
ministerine
euvoston merrilintuarviointtiin (Nordic Council
C
of Min
nisters (20111) Waterbird
Populationss and Pressu
ures in the B
Baltic Sea, Te
emaNord 201
11:550).
Nystedissä
ä puiston alue
eella tavattujjen allien mä
äärä väheni rakennusaikaana 90 prose
entilla
verrattuna aikaan enne
en rakennustyyön aloittamista (NERI Report,
R
2006)).
11) allien tihe
eys MidsjöbaankarnaPohjoismaiiden ministerrineuvoston m
mukaan (201
matalikolla oli > 75 yksiilöä per km2 (Vastaavia tiheyksiä rapo
ortoi Durinckk et al 1994).
Midsjöbankkenilta siirtyn
neiden lintuje
en määrän la
askemiseksi on
o lukumäärä
rä 75 yksilöä per
2
km (korkeiimman raja-a
arvon alin rajja, Pohjoismaiden ministe
erineuvosto 22011) kerrotttu
luvulla 0,9 (perustuen raporttiin
r
NER
RI Report, 20
006).

LEGAL#10358413v3

a yksilöt norm
maalisti jakaa
antuvat suhte
eessa tilaan niin, että ykssilötiheys on
Luonnossa
suurempi siellä,
s
missä resurssit ova
at runsaat. Midsjöbankarn
M
na-matalikoillla talvehtivie
en
allien tiheyd
det ovat suuria perusraviinnon, sinisim
mpukoiden, runsaan
r
saattavuuden
ansiosta. Talvehtivien
T
allien
a
määrä Nystedin tuu
ulivoimapuisttossa on piennempi kuin
Midsjöbankkarna-matalik
kolla, todenn
näköisesti sie
ellä vallitseva
an vähäisem män ravinno
on
saatavuude
en vuoksi. Ek
kologisen kirrjallisuuden mukaan,
m
vähenevien poppulaatioiden
aikana resu
urssien niukk
kuudesta kärrsivistä ympä
äristöistä (ma
arginaaliset eelinympäristö
öt)
luovutaan ensin
e
ja rikka
aammista ym
mpäristöistä (peruselinym
(
mpäristöt) myööhemmin.
Perustuen hypoteeseihin 1) että Mid
djsöbankarna-matalikko on peruselinnympäristö ja
a
e
ö sekä 2) että
ä laitosten vä
älinen suurem
mpi etäisyys
s
Nysted marginaalinen elinympäristö
Rödsandisssa (1000 m verrattuna
v
50
00 metriin) vo
oisi merkitä sitä,
s
että ärsy
sykkeet, jotka
a
saavat allit välttämään puistoa, ova
at heikommatt Södra Midsjöbankenilla verrattuna
Nystediin, ilmaistiin
i
ympäristövaikuttusten arvioinnissa niin, että
e allit voivaat välttää Sö
ödra
Midsjöbankkenia pienem
mmässä mää
ärin kuin Nystedissä. Siinä tapauksesssa siirtymäke
erroin
0,9 on aiva
an liian kielteinen olettam us.
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YVA:ssa esitetyssä laskelmassa ajateltavissa olevien siirtyvien allien määrästä
sovellettiin siirtymäkerrointa 0,9, vaikka molemmat näistä hypoteeseista kertovat, että
kerroin 0,9 on aivan liian kielteinen olettamus.
Itämeren tuulivoimapuistojen edellä esitettyjen hypoteesien vaikutusarvioinnissa olisi
suuri myönteinen merkitys, jos voimaloiden välinen etäisyys voitaisiin vahvistaa Södra
Midsjöbankenin valvontaohjelmassa. Valvontaohjelma on siksi suunnattu muun muassa
tähän kysymyksenasetteluun. Ohjelman yksityiskohdat tulee muotoilla yhdessä
valvontaelinten ja asiantuntijoiden kanssa.
3.5.2 TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET MERIELÄIMISTÖÖN JA LINTUIHIN –
RAPORTIT, JOTKA VOIVAT OLLA AJANKOHTAISIA TÄMÄN HANKKEEN
KANNALTA (ENERGIAVIRASTO)
Vindvalia koskevat tiedot, joita ei ollut käytettävissä Södra Midsjöbankenin
ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä, ovat tuoneet esiin joitakin Södra
Midsjöbankenin arvioiden kanssa samansuuntaisia mutta tuskin merkittäviä vaikutuksia,
joita tuulivoimaloilla on muuttolinnuille ja merieläimistölle.
3.5.3 PERUSTEET PUUTTUVAT VAIKUTUSTEN ARVIOIMISEKSI ALUEEN
SIMPUKOILLE (HAV)
Uhkan simpukoille voivat aiheuttaa sedimentoituneet tai vielä kelluvat hiukkaset,
kaapelikanavat sekä pinta, joka otetaan tuulivoimalan jalustan käyttöön (katso kohdat 7.5
& 8.3.2). Sedimenttipitoisuudet ja sedimentin kertyminen ovat suhteellisen lyhytaikaisia ja
hyvin paikallisia. Käyttöön otettava pohjan kokonaispinta-ala < 1 % tuulivoimapuiston
pinta-alasta. Mainittujen tietojen perusteella tehdään johtopäätös, että vaikutus
simpukoille on merkityksetön. Epäsuorasti kielteisiä vaikutuksia organismeille, jotka
käyttävät simpukoita ravinnokseen (lähinnä allit ja muut sukeltajasorsat), ei arvioida
syntyvän, ei ainakaan mainitsemisen arvoisessa laajuudessa.
3.5.4 PYÖRIÄISTEN ESIINTYMINEN (NATURVÅRDSVERKET, BLEKINGEN
LÄÄNINHALLITUS)
Södra Midsjöbankenin hankkeen osalta on 23. syyskuuta 2011 oltu yhteydessä
SAMBAH-projektiin. Mitään tuloksia ei tuolloin ollut saatavissa. Ympäristövaikutusten
arvioinnin tiedot (8.6, 14.4) pyöriäisten esiintymisestä on hankittu muun muassa
HELCOM:in verkkosivuilta, joita suositteli Julia Carlström (SAMBAH-projektin johtaja).
YVA:ssa kerrotaan noin kymmenestä pyöriäishavainnosta 100 kilometrin säteellä Södra
Midsjöbankenista. YVA:n pyöriäisten esiintymistä koskevien arvioiden perusteet esitetään
kohdassa 8.6.1. Muut pyöriäisiä koskevat arvioinnit on hyvin perusteltu kirjallisessa Horns
revin ja Nystedin seuranta-aineistossa. YVA:ssa ei ole arvioitu pyöriäisten kokonaan
puuttuvan alueelta vaan ainoastaan viitattu tietoihin pyöriäisten esiintymisestä Itämerellä.
Uusissa sähköpostitse tapahtuneissa yhteydenotoista Julia Carlströmiin heinä- ja
elokuussa 2012 ja marraskuussa 2013 ei vieläkään julkaista tuloksia SAMBAH:ista, mutta
seuraavat tiedot esitetään:
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"SAMBAH:in kenttävaih
he on täydesssä käynnissä ja pyöriäistten äännähteelyä
rekisteröidä
ään useissa projektiin ossaa ottavissa maissa. On
n vielä liian aaikaista sanoa
mitään pyö
öriäisten esiin
ntymistiheyde
estä, sillä me
eidän on ana
alysoitava tieedot kahdelta
a
kokonaiseltta vuodelta, mutta tähän mennessä voimme
v
sano
oa, että meneetelmä toimii ja
että tutkimu
usalueella es
siintyy pyöriä
äisiä."
SAMBAH:in tutkimusalu
ue käsittää kkoko eteläise
en Itämeren, ja siksi edelllä esitetty ei kerro
mitään yksityiskohtaista
a pyöriäisten
n esiintymises
stä Södra Midsjöbankeniin alueella ja
a sen
ympäristösssä. Södra Midsjöbanken in projekti ka
atsoo, että on
n olemassa lliian vähän
näyttöä pyö
öriäisten esiintymisestä S
Södra Midsjö
öbankenilla, jotta olisi järkkevää (ja
kohtuullista
a ottaen huom
mioon alueen
n laajuuden)) kokonaan lu
uopua rakennnustöistä
pyöriäisten lisääntymisa
aikana. Sitä vastoin on kohtuullista, että
e melua ai heuttavat työ
öt
tehdään assteittain porra
astettuina, jo
otta mahdollis
sesti alueella
a esiintyvillä ppyöriäisillä olisi
o
mahdollisuus siirtyä pois vaaravyöh
hykkeeltä.
3.5.5 VEDENALA
AISTA MEL
LUA KOSKE
EVIIN KYSY
YMYKSIIN VOIDAAN
V
A
ANTAA
LISÄVALA ISTUSTA (N
NATURVÅR
RDSVERKE
ET, HAV)
aportissa 6485, "Effekterr av en havsb
baserad vind
dkraftpark påå fördelningen av
Vindvalin ra
bottennära fisk - En stu
udie vid Lillgrrunds vindkra
aftpark i Öres
sund" (tamm
mikuu 2012),
euraavaa mm
m. äänen vaiikutuksesta kaloihin:
k
"Se suhteellisenn vahva yhtey
ys,
todetaan se
joka useide
en kalalajien osalta voida
aan todeta ka
alojen ja tuulivoimaloidenn etäisyyden
välillä, osoiittaa, että tuu
ulivoimalat en
nsi kädessä houkutteleva
at kaloja ja eettä mahdollis
set
kielteiset va
aikutukset ka
alojen esiintyymiseen, jotk
ka johtuvat es
simerkiksi
sähkömagn
neettisista ke
entistä tai mu
uusta äänima
aailmasta, ov
vat tässä yhtteydessä
merkitykseltään vähäisiä."
aportissa 6481, "Effekterr av havsbaserad vindkra
aft på pelagissk fisk" (helm
mikuu
Vindvalin ra
2012), ei jo
oka tapaukse
essa todeta m
melun aiheutttavan mitään
n selkeitä ja merkittäviä
kielteisiä va
aikutuksia ulappa-alueen
n kaloille.
Vindvalin ra
aportissa 6436, "Ljud från
erk i havet oc
ch dess påveerkan på fisk
k"
n vindkraftve
(heinäkuu 2011),
2
todeta
aan, että aino
oastaan n. 100 metrin etäisyydellä tuurbiinista ja
voimakkaid
den tuulien aikana meluta
asot ovat riitttävän korkeitta, jotta olisi oolemassa ris
skiä
niiden kielte
eisestä vaiku
utuksesta ka
alojen pakokä
äyttäytymisee
en tai mahdoolliseen
kanssakäymisen estym
miseen. Nykyttilanteessa ei
e mikään viitttaa siihen, eettä pelkästää
än
äänen kuulluvuus liittyis
si kielteisiin sseurannaisva
aikutuksiin ka
alapopulaatiooiden tasolla.
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Vindvalin ra
aportissa 6488 "Vindkraft
ftens effekterr på marint liv
v - En syntessrapport"
(maaliskuu 2012), todetaan muun m
muassa paalutustyöstä aiheutuvia kieelteisiä
vaikutuksia
a.
Turska ja silli
s voivat ma
ahdollisesti h avaita paalutustyön ääne
et 80 kilomettrin etäisyyde
eltä.
Fyysisiä va
aurioita ja kallojen kuolem
mista voi esiin
ntyä joidenkin
n metrien pääässä
rakennuspa
aikalta. Kaike
entyyppisissä
ä töissä, jois
sta aiheutuu melua, voidaaan kaloissa
todeta pako
oreaktioita muutaman
m
kilo
ometrin säte
eellä melun lä
ähteestä.
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"Paalutustyön on osoitettu voivan vaikuttaa merieläimistä pyöriäiseen sekä kuuloa
heikentävästi että häiritsevästi."
Södra Midsjöbankenin YVA:ssa viitataan kuitenkin tanskalaisten Horns revin ja Nystedin
tuulivoimapuistojen seurantatuloksiin (kohta 8.6.2), jotka osoittavat, että pyöriäiset, jotka
säikkyvät puiston aluetta rakennustöiden yhteydessä, palaavat muutaman tunnin kuluttua
ja oleskelevat puiston alueella myös sen käytön aikana.
Vindvalin raportissa 6488 todetaan edelleen, ettei ole olemassa tutkimuksia, jotka
osoittavat pitkäaikaisten kielteisten tulosten kohdistuvan mihinkään Ruotsin hyljelajeista.
3.5.6 VAELLUSKALOIHIN KOHDISTUVIIN VAIKUTUKSIIN VOIDAAN ANTAA
LISÄVALAISTUSTA (NATURVÅRDSVERKET, HAV)
Vindvalin raportissa 6479 "Blankålsvandring, vindkraft och växelströmsfält, 2011"
(helmikuu 2012), todetaan, etteivät Lillgrundin tuulivoimapuisto Öresundissa tai
vaihtovirtakaapeli Kalmarin salmen yli muodostaneet merkittäviä vaellusesteitä. Tietty
viivevaikutus (< 1 h) voitiin todeta Kalmarin salmessa ja yksittäisten yksilöiden
poikkeavaa käyttäytymistä voitiin todeta Lillgrundissa.
Vindvalin raportissa 6488 "Vindkraftens effekter på marint liv - En syntesrapport"
(maaliskuu 2012), todetaan muun muassa, että käytön aikana tuulivoimalan kaapelit
synnyttävät magneettikentän, joka heikkenee etäämmällä kaapelista. Odotettavissa oleva
vaikutus useisiin kalalajeihin on pieni, mutta koska vaikutus jatkuu koko käyttövaiheen
ajan, on riski otettava huomioon alueilla, joilla on merkitystä vaelluskalalajeille. YVA:ssa
(kohta 8.4.2) tehdään arvio puiston vaikutuksista vaelluskaloille Södra Midsjöbankenin
alueelle, jonka ei arvioida muodostavan erityisen merkittävää oleskelualuetta herkille
vaelluskalalajeille.
3.5.7 JOHTOPÄÄTÖS HYVÄN YMPÄRISTÖSTATUKSEN EDELLYTYKSISTÄ EUPÄÄTÖKSEN 2010/477 (KAMARIKOLLEGIO) MUKAISESTI
Seuraavassa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin ja tämän täydennyksen pohjalta
tukea johtopäätökselle, että projektilla ei ole vaikutusta hyvän ympäristöstatuksen
edellytyksille pohjautuen kriteereille, jotka esitetään EU-päätöksessä 2010/477/EU – osa
B.
Kuvaaja 1: Biologinen monimuotoisuus säilytetään. Elinympäristöjen laatu ja esiintyminen
sekä lajien levinneisyys ja runsaus ovat sopusoinnussa vallitsevien geomorfologisten,
maantieteellisten ja ilmastollisten ehtojen kanssa.
Vaikutus mm. alueen merellisiin organismeihin on kuvattu YVA:n eri kohdissa sekä
taustaselvityksissä (Taulukko 2).

Taulukko 2 Viittaus YVA:n kohtaan, joka käsittelee vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen.

Ekosysteemin osa

YVA:n kohta

Liitetty
taustaselvitys
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Ekosystee
emin osa

YVA:n koh
hta

Liitettty
tausttaselvitys

Vedenlaatu
u ja hydrogra
afia

8.2

Kanssio 2,
Välileehti 6

Pohjan kassvillisuus ja eläimistö
e
jne..

8.3

Kalasto

8.4, 14.1

Merinisäkkäät

8.6

Linnut

8.7, 14,2

Kanssio 2,
Välileehti 11

Kanssio 2,
Välileehti 8
Kanssio 2,
Välileehti 17
Kanssio 2,
Välileehti 18

Lepakot

8.8, 14.3

Kanssio 2,
Välileehti 9
Kanssio 2,
Välileehti 10

Tästä käy ilmi, millainen
n vaikutus on
n biologiseen
n monimuoto
oisuuteen sekkä se, että
kielteinen vaikutus
v
on vähäinen.
v
Kuvaaja 2: Vieraat lajit, jotka on tuo
otu ihmisen to
oiminnan tulo
oksena, pysyyvät tasoilla, jotka
eivät muuta
a ekosysteem
miä kielteiselllä tavalla.
Södra Midssjöbanken sijjaitsee vilkka
aasti liikennö
öityjen laivare
eittien ja kalaavesien välissä.
Tuulivoima
aan liittyvän to
oiminnan (ra
akentaminen, käyttö, ylläp
pito ja lopettaaminen) ei ka
atsota
vaikuttavan
n vieraiden la
ajien esiintym
miseen tai mu
uuttavan sitä
ä. Voidaan toodeta (YVA kohta
k
8.3.1), että 1800-luvulta
a lähtien kasspianpolyyppia, Cordyloph
hora caspia, on esiintyny
yt
yleisesti Sö
ödra Midsjöb
bankenilla kutten myös mu
uissa Itämere
en osissa.

LEGAL#10358413v3

Kuvaaja 3: Kaikkien taloudellisesti h
hyödynnettyjjen kalojen ja
a mereneläviien populaatiiot
säilyvät turrvallisten biollogisten raja--arvojen sisä
ällä, ja niiden
n ikä- ja kokoj
ojakauma toim
mii
osoittimena
a terveestä kannasta.
k
Alueen kalo
ojen kaupallista hyödyntä
ämistä koske
evat tiedot ja johtopäätökkset käyvät
projektin ka
annalta merk
kityksellisiltä osin YVA:n kohdista 8.4 ja 14.1 sekää liitetystä
taustaselvittyksestä Map
ppi 2, välileh
hti 11. Projekti ei edistä ka
alojen ja merrenelävien
kantojen liia
allista hyödy
yntämistä.
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Kuvaaja 4: Meren ravintoverkon kaikki osat, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät
tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan tasoilla, jotka ovat riittävät,
jotta lajien pitkän aikavälin kannat voidaan turvata ja niiden täysi lisääntymiskyky
säilyttää.
YVA:ssa esitetään, niin suuressa määrin kun se on mahdollista ja tiedossa, projektin
vaikutus suhteessa kuvaajaan 4 (katso esim. YVA kohta 14.2.1 & Taulukko 2 edellä) mm.
siten, että eri trofiatasojen organismeihin kohdistuvat vaikutukset on kuvattu ja arvioitu.
Projekti ei vaikuta meren ravintoverkkojen energiavirtoihin tai ravintoverkkojen
rakenteeseen merkittävässä määrin.
Kuvaaja 5: Ihmisen aiheuttama rehevöityminen on minimoitu, erityisesti sen haitalliset
vaikutukset, kuten biologisen monimuotoisuuden häviäminen, ekosysteemien tilan
huononeminen, haitalliset leväkukinnot ja pohjaveden happikato.
Projektilla ei ole rehevöitymistä edistäviä vaikutuksia. Kysymyksenasettelulla on arvioitu
olevan vähäinen merkitys projektille. Kysymystä on kuitenkin käsitelty kohdassa 11.2.7.
Kuvaaja 6: Merenpohjan integriteetti säilyy sellaisella tasolla, joka mahdollistaa sen, että
ekosysteemien rakenne ja toiminnot voidaan turvata ja että erityisesti pohjaekosysteemiin
ei vaikuteta haitallisella tavalla.
YVA:sta ilmenee (kohta 8.3.2), että projektin asennuksilla on vaikutusta < 1 % pohjan
pinta-alasta tuulivoimapuiston alueella. Tämän ei katsota aiheuttavan mitään merkittävää
uhkaa ekosysteemin rakenteella ja toiminnoille.
Kuvaaja 7: Hydrograafisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta
meriekosysteemeihin kielteisellä tavalla.
YVA:n kohdasta 8.2 käy ilmi, että projektilla ei ole vaikutusta meriekosysteemien
hydrografisiin olosuhteisiin.
Kuvaaja 8: Vieraiden aineiden pitoisuudet säilyvät tasoilla, jotka eivät johda
saastumisvaikutuksiin.
Projektilla ei ole vaikutusta vieraiden aineiden pitoisuuksiin. Tämä käy ilmi kohdasta
11.2.4 sekä luvun 12 kappaleesta 6.
Kuvaaja 9: Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalojen ja merenelävien vieraiden aineiden
pitoisuudet eivät ylitä tasoja, jotka vahvistetaan yhteisön lainsäädännössä tai muissa
asiaa koskevissa normeissa.
Projektilla ei ole vaikutusta kaloissa ja merenelävissä esiintyviin vieraisiin aineisiin.
Kysymyksenasettelua ei ole pidetty merkityksellisenä projektin ympäristövaikutusten
arvioinnissa.
Kuvaaja 10: Merijätteiden ominaisuudet ja määrät eivät aiheuta haittaa rannikko- ja
meriympäristölle.
YVA:n kohdasta 12, erityisesti kappaleista 6 & 8, käy ilmi, miten projektin merijätteiden
määrää rajoitetaan.
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Kuvaaja 11
1: Energian liisääntyminen
n, mukaan lu
ukien vedena
alainen melu,
u, pysyy tasollla,
joka ei vaikkuta meriymp
päristöön kie
elteisellä tava
alla.
Ääntä käsittellään YVA:n kohdassa 7.4 sekä täs
ssä täydenny
ysmuistiossa otsikon
"Vedenalaista melua ko
oskeviin kysyymyksiin void
daan antaa liisävalaistusta
ta
(Naturvårdssverket, HaV
V)" alla.
Sähkömagneettista säteilyä käsitell ään kohdissa 8.4.2, kapp
pale 3 (ankerriaiden vaellus) ja
päristövaikuttusten arvioin
nnissa sekä tässä muistio
ossa otsikonn 7
11.2.6. ymp
"Vaelluskalloihin kohdistuviin vaikutu
uksiin voidaa
an antaa lisävalaistusta ( Naturvårdsv
verket,
HaV)" alla.
ämpöenergia
an tuotto on vvähäistä, ja siksi
s
sitä ei ole käsitelty täässä
Projektin lä
ympäristövvaikutusten arvioinnissa.
a

LEGAL#10358413v3

Projektin lä
ämpöenergia
an tuotto on vvähäistä, ja siksi
s
sitä ei ole käsitelty täässä
ympäristövvaikutusten arvioinnissa.
a
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4

LIITTEET
LIITE 1: Tutkimus Södra Midsjöbankenin muuttavista lepakoista, syksy 2012- Ecocom AB
2013.
LIITE 2: Pöytäkirja ja esitysmateriaali Kalmarin lääninhallituksen kanssa pidetystä
yhteistyökokouksesta 2013-10-22
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Assignment
Working in collaboration with Bach Freilandforschung, Ecocom AB has carried out a study
of migrating bats at Södra Midsjöbanken at
the request of E.ON Vind Sverige AB. The
study constitutes supplementary data to an environmental impact assessment conducted in
conjunction with the development of a
planned wind farm with a maximum of 300
wind turbines.
The following individuals have participated
LQ¿HOGZRUNDQGRUWKHZULWLQJRIWKHUHSRUW
Alexander Eriksson, Petra Bach, Johnny de
Jong, Lothar Bach and Amie Ringberg. A
large number of people have also taken part in
the sound analysis work, including Ingemar
Ahlén and Ivo Niermann who, in addition to
the individuals named above, have been of
great help.

Purpose
The purpose of the study was to establish
whether migrating bats cross the Baltic Sea,
and if so whether they pass the planned wind
farm at Södra Midsjöbanken
7KHVWXG\LVWKH¿UVWRILWVNLQGLQWKH1RUdic region, where nothing was previously
known about bat behaviour and migrations
routes far out at sea. The purpose of the study
has been to investigate the following quesWLRQV

• Which species of bats occur and with what
frequency
• When during the season the migration begins, when the peak occurs and when the
PLJUDWLRQV¿QLVKHV
• :KHWKHUPLJUDWLQJEDWVÀ\KLJKRUORZ

Background
About Södra Midsjöbanken
Södra Midsjöbanken is a shallow area in the
southern Baltic Sea which used to be an island. The shallow area is located approximately 100 km southeast of the southern tip of
Öland, at the boundary between the Swedish
and Polish economic zones. On the Swedish
side, the shallow area measures more than 300
km2 and is between approx. 12 and 30 metres
deep. The bedrock in the area is sedimentary,
rising up as a level elevation which drops
away relatively steeply towards lower levels.
Above the bedrock are soil types in the form
RIJODFLDOFOD\PRUDLQHSRVWJODFLDO¿QHVDQG
SRVWJODFLDOVDQGJUDYHOJODFLRÀXYLDOGHSRWV
and mixed sediment.
Along with other shallow areas in the Baltic
Sea, Södra Midsjöbanken is important for seabirds for much of the year, due to the rich ocFXUUHQFHRIPXVVHOV ¿JXUH 
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Södra Midsjöbanken

Figure 1. Location of the wind measurement tower on the platform at Södra Midsjöbanken.

The planned wind farm
The planned establishment comprises <300
wind turbines situated approximately 1,000
metres apart. The wind farm is expected to
cover an area of approximately 326 km2. The
height of the wind turbines, including the rotors, is estimated to be around 200 metres.
Previous knowledge about
migrating bats
It has long been known that bats migrate over
long distances, thanks to ringing studies (GerHOO3HWHUVRQV+XWWHUHUHWDO 

Bats from Sweden or the Baltic States can migrate to the Continent and winter in e.g. Germany and France (Petersons 2004, Gerell
 7KHH[WHQWWRZKLFKWKHEDWVPLJUDWH
varies from species to species. Species such as
the common noctule, the lesser noctule, Nathusius' pipistrelle and the parti-coloured bat
often migrate long distances, whereas species
within the Plecotus ORQJHDUHGEDWV DQG
Myotis HJZKLVNHUHGEDW JHQXVHVDUHPRUH
stationary. In addition, a certain amount is
NQRZQDERXWZKLFKÀLJKWSDWKVWKHEDWV
choose. Bats gather in the autumn along cer-
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Figure 2. The platform at Södra Midsjöbanken. Photography: Amie Ringberg, Ecocom.

WDLQÀLJKWURXWHVDQGZKHWKHUWKHEDWVÀ\RXW
over the sea can be studied at headlands, such
as at Ottenby, Torhamns Udde, Falsterbo and
Fehmarnbelt (Ahlén 1997, Ahlén et al 2009,
Meyer 2011, Bach & Bach 2011, Bach et al
 6WXGLHVFRQGXFWHGIURPERDWVDWVHD
including from the west coast of Sweden,
Öresund, Bornholm, the Kalmar Strait and Fehmarnbelt, as well as studies from Germany,
FRQ¿UPWKDWEDWVGRQRWRQO\FURVVWKHVHDEXW
DOVRUHJXODUO\À\RXWRYHUWKHVHDWRKXQWGXUing early autumn (Ahlén 2009, Baagøe &
Jensen 2007, Meyer 2011, Seebens et al
DE 0LJUDWLRQRYHUWKH1RUWK6HDLV
also known, as a result of bats having been
IRXQGRQGULOOLQJULJV 6WDQV¿HOG H[SOR-

ration platforms (Hüppop et al 2005, Hüppop
+SSRS +LOO DQG+HOJRODQG
9DXN 7KHUHKDYHQRWEHHQDQ\SUHYLous studies from a platform in the middle of
the Baltic Sea, although theoretical calculations for Nathusius' pipistrelles, which have
been ringed in large numbers in Latvia, have
VKRZQWKDWWKHPRVWEHQH¿FLDOÀLJKWSDWKIURP
an energy perspective when migrating is to
cross the Baltic Sea, roughly in the vicinity of
6|GUD0LGVM|EDQNHQ +HGHQVWU|P 
Impact of wind power on bats
Onshore wind power can affect bats by destroying or impairing their habitat, or by the
bats being killed in collisions with wind tur-
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ELQHV 5RGULJXHVHWDO 2YHUZDWHU
there is no risk of an impact on habitat. As
there is also no potential for natural colonies
at sea, disruption is also not a relevant factor.
The factors that could affect bats at sea are the
risk of collisions with the wind turbine's rotor
blades when hunting or migrating, as well as
SRVVLEOHGLVRULHQWDWLRQ &U\DQ %URZQ 
resulting in fatigue. It is also known that bats
often investigate the area around the nacelle
on the turbine, possibly looking for resting
places or colony environments (Ahlén et al
 
It is now undisputed that bats are killed at
wind turbines. Bats are killed both through direct collisions with the wind turbine's rotor
blade, as well as because of sudden changes in
pressure close to the rotor blade (Trapp et al,
%DHUZDOGHWDO +RZHYHUEDWVGR
QRWQRUPDOO\FROOLGHZLWK¿[HGLQVWDOODWLRQV
such as overhead power lines and radio masts.
The reason for bats colliding with wind turbines is probably that the high speed of the rotor blade means that the bats do not manage to
detect it in time to take evasive action.
Not all bat species run the same risk of colliding with wind turbines. The risk of colliVLRQVLVOLQNHGWRWKHVSHFLHV ÀLJKWEHKDYLRXU
and the tendency to search for food by wind
WXUELQHV 5\GHOOHWDO 7KHKLJKULVN
species include the Nyctalus, Pipistrellus, the
Vespertilio and to some extent the Eptesicus
JHQXVHV5\GHOOHWDO  FRQVLGHUWKHMyotis and Plecotus genuses to be low-risk species.
The majority of the surveys are in agreePHQWWKDWWKHDEVROXWHPDMRULW\ DSSUR[ 
of bats that lose their lives at onshore wind
turbines do so during August and September.
A small peak in accident frequency (approx.
 KDVDOVREHHQREVHUYHGGXULQJ0D\DQG
-XQH 5\GHOOHWDO %ULQNPDQQHWDO

 KDYHSUHVHQWHGUHVXOWVWKDWDJUHHLQSDUW
with this, but also that bats are killed at onshore wind turbines during other parts of the
activity period. Both studies refer to onshore
wind power, however. Out at sea, the risks
should be highest during the spring and autumn migrations, i.e. April-May and August-October.
7KHZHDWKHUKDVVLJQL¿FDQWLPSDFWRQWKH
bats' activity at wind turbines. The highest level of activity and the most accidents occur at
ZLQGVSHHGVORZHUWKDQPV $KOpQHWDO
 7KHOHYHORIDFWLYLW\GHFOLQHVZLWKLQcreasing wind speeds. Very few bats are killed
DWZLQGVSHHGVDERYHPV
The height of the wind turbine also seems
to be important as regards the number of collision victims. The taller the tower, the more
bats are killed. This link appears to be expoQHQWLDO 5\GHOOHWDO $QRWKHUIDFWRUWKDW
affects the frequency of accidents is the rotor
blade's sweep area, which often co-varies with
increased tower height (Arnett et al, 2008,
%DUFOD\HWDO +RZHYHUWKHQXPEHURI
wind turbines in a wind farm is not considered
to be of importance for the number of bats
killed at each turbine.
Protection for bat fauna
Nineteen species of bats are found in Sweden.
Six species are included on the Swedish red list
from 2010, while four species are on the global
UHGOLVW ,8&1 IURP7KHIDFWWKDWDVSHcies is red listed does not entail any formal protection, but only describes the species preservation status, i.e. the risk of the species
disappearing from the Swedish fauna.
All bat species are protected by law under §
4 of the Species Protection Ordinance, which
entails a general prohibition on intentionally
catching, killing, injuring or disturbing the animals. The ban in the Species Protection Ordi-
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nance also includes damage to the animals'
habitats. Dispensation from the rules set out in
§ 4 of the Species Protection Ordinance must
be applied for from the county administrative
board in the county in question.
The Habitat Directive includes an agreement between the EU Member States regarding establishing special conservation areas to
protect those species and habitats included in
Annex II. Four Swedish bat species are inFOXGHGLQWKLV$QQH[EDUEDVWHOOHSRQGEDW
greater mouse-eared bat and Bechstein's bat.
5\GHOOHWDO  SURSRVHWKDWWKHHVWDEOLVKment of wind farms be avoided in conservation areas for these four species, and that a

Measurement
Mätmast
tower

buffer zone of approx. two kilometres be applied as
a protective zone for the relevant conservation areas.
Sweden has also signed up to the European Bat
Agreement, or EUROBATS. Guidelines as to how
studies should be conducted at wind turbines according to the EUROBATS agreement have also
been drawn up at a European level (Rodrigues et al,
 7KHDJUHHPHQWLVIDUUHDFKLQJDQGDOVRSURtects the bats' hunting environments.

Method
At Södra Midsjöbanken, bats have been registered
through acoustic monitoring using two separate recording systems, Avisoft and Anabat.
The Avisoft system is a real-time system with
full-spectrum resolution, which provides a high recording quality and hence a better opportunity for
PRUHDFFXUDWHVSHFLHVLGHQWL¿FDWLRQ7KHV\VWHP
also makes it possible to store very large amounts

Microphone
>24m
Mikrofon >24m
1 x Anabat
1 x Avisoft
Microphone
<24m
Mikrofon
<24m
1 x Anabat
1 x Avisoft

24 metres
meter

Figure 3. Outline diagram
indicating the location of
microphones on the
measurement platform.

Vattenyta
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Table 1. Used systems and the microphones' recording areas, the active time period and the period during which the monitoring equipment has been turned on: Time (on) - Time (off ). At other times, the equipment has been in sleep mode.
Unit

Sys. type

Recording
height

Start

Stop

Time (on)

Time (off)

A

Avisoft

>24 m

12/09/2012

06/12/2012

15.30

08.30

B

Avisoft

<24 m

12/09/2012

24/09/2012

15.30

08.30

C

Anabat

>24 m

12/09/2012

23/01/2013

15.30

08.30

D

Anabat

<24 m

12/09/2012

23/01/2013

15.30

08.30

RIGDWD+RZHYHULWZDVGLI¿FXOWWRSUHGLFW
how stable the Avisoft system would be under
the prevailing conditions at the measurement
tower. For this reason, a supplementary system was also used, Anabat, a frequency distribution system with a lower recording quality
and limited memory capacity, but which is
very stable, even in harsh weather conditions.
7KHSRWHQWLDOIRUVSHFLHVLGHQWL¿FDWLRQXVLQJ
this system is limited, however, which is one
of the reasons for the supplementary Avisoft
system having been used. The study has therefore built to some extent on redundant systems
with the aim of safeguarding the gathering of
data.
Each system, Anabat and Avisoft, was conQHFWHGWRWZRPLFURSKRQHV ¿JXUHVDQG 
2QHPLFURSKRQHZDVVXSSOLHGZLWKDUHÀHFWRU
plate that screened of sound coming from below, but accepted sound from above. The other microphone was facing down and only acFHSWHGVRXQGFRPLQJIURPEHORZ ¿JXUH 
The relevant method was selected to facilitate comparisons of the number of recordings
RIEDWVDWKLJK !P DQGORZ P 
heights.
The study was originally intended to begin
in August, in order to allow monitoring of the
bats' entire autumn migration period (AuJXVW2FWREHU EXWGXHWRWKHZHDWKHUFRQGLtions and logistics, it was not possible to put
out the equipment until the middle of September. In reality, the study was conducted be-

tween 15 September and 6 December 2012 using the Avisoft system, which subsequently
stopped working, although the Anabat system
was active from the start until the equipment
was taken down on 23 January 2013. All the
units were set to record bat sounds during the
interval 15.30–08.30.

Figure 4. Picture of the Avisoft and Anabat microphones that
have gathered sound from below, i.e. at a height of < 24 metres.
Photography: Petra Bach.
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Figure 5. Microphones that gathered sound from above The sound bounces off the reflector plate into the microphone. This is
a tried and tested technique. Photography: Petra Bach.

Results
Bat species found
Among the recorded sounds, there are 42 recordings of Nathusius' pipistrelle (Pipistrellus
nathusii 7KHUHFRUGHGVRXQGVDUHYHU\FOHDU
and there is no other species it could be confused with. It is striking that all the Nathusius'
pipistrelles were registered at the start of the
study period. According to previous studies,
however, the species' migration starts as early
DV$XJXVW7KHVWXG\ V¿QDOUHFRUGLQJRI1Dthusius' pipistrelle was made at the beginning
of October.
A number of recordings have been made of
a species that is almost certain to be the parti-coloured bat (Vespertilio murinus 
In addition to the recordings of Nathusius'

pipistrelles and parti-coloured bats, there are
great many recordings where it has not been
possible to identify the species, despite the
fact that a number of experts from both Sweden and Germany had studied the sounds meticulously. However, there is agreement that
the recordings are of the common noctule
(Nyctalus noctula WKHOHVVHUQRFWXOH Nyctalus leisleri WKHSDUWLFRORXUHGEDW Vespertilio
murinus WKHVHURWLQHEDW Eptesicus serotinus RUWKHQRUWKHUQEDW Eptesicus nilssonii 
It is most likely, however, that the majority of
XQLGHQWL¿HGUHFRUGLQJVDUHSDUWLFRORXUHG
bats.
One recording has also been made of a species that is very reminiscent of a long-eared
bat (PlecotusVSHF  $KOpQSHUVFRPP 7KLV
LGHQWL¿FDWLRQPD\EHFRQVLGHUHGXQVDIHKRZ-
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Table 2. Observations of bats in all systems and at investigated heights, as well as assessment of the number of individuals
present. Recordings that have been judged to belong to the same individual have been marked in colour. For many of the
recordings, it has not been possible to identify the species for certain, although they belong to one of the Vespertilio, Nyctalus
or Eptesicus genuses. As the overall assessment is that these recordings are most probably of Verspertilio murinus (parti-coloured bats), the observations in the identification material from the Avisoft system have been marked with Vmur?. The potential
to identify the species in the Anabat system is not as good due to the lower recording quality, and the identifications in this
case have been restricted to the notation NVE (Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus). However, it can be assumed that the same individuals have been noted at the same time in both systems. Abbreviations: Pnat = Pipistrellus nathusii – Nathusius' pipistrelle,
Nlei = Nyctalus leisleri – lesser noctule, Nnoc = Nyctalus noctula – common noctule, P sp. =
Plecotus sp. = Plecotus genus, i.e. either brown long-eared bat – Plectotus auritus, or grey long-eared bat –
Plecotus austriacus. Nyctalus sp. = Nyctalus genus, i.e. either Nnoc or Nlei. Eptesicus sp. = Eptesicus genus, i.e. either Eptesicus
nilssonii (northern bat) or Eptesicus serotinus (serotine bat).
Date

Period

14/09/2012

06:00

Species Anabat
>24 m

<24 m

Species Avisoft
>24m

Comments

<24m

Pnat

Individual 1 – definite species identification of Nathusius' pipistrelle
Individual 2 – definite species identification of Nathusius' pipistrelle

25/09/2012

05:55

Pnat

25/09/2012

05:55

Pnat

25/09/2012

05:55

Pnat

26/09/2012

06:00

Pnat

26/09/2012

06:01

Pnat

26/09/2012

06:01

Pnat

26/09/2012

05.51

Pnat

26/09/2012

05.51

Pnat

26/09/2012

05.52

Pnat

26/09/2012

05.52

01/10/2012

19:50

Pnat

01/10/2012

19:50

Pnat

01/10/2012

19:50

Pnat

01/10/2012

19:50

Pnat

01/10/2012

19:51

Pnat

01/10/2012

19:51

Pnat

01/10/2012

19:52

Pnat

01/10/2012

19:55

Pnat

01/10/2012

19:56

Pnat

01/10/2012

19:56

Pnat

01/10/2012

19:56

Pnat

01/10/2012

19:56

Pnat

01/10/2012

19:57

Pnat

01/10/2012

19:58

Pnat

01/10/2012

19.46

Pnat

01/10/2012

19.46

Pnat

01/10/2012

19.46

Pnat

01/10/2012

19.46

Pnat

01/10/2012

19.46

Pnat

01/10/2012

19.47

Pnat

01/10/2012

19.47

Pnat

01/10/2012

19.47

Pnat

Pnat
Individual 3 – definite species identification of Nathusius' pipistrelle
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Date

Period

Species Anabat

01/10/2012

19.47

Pnat

01/10/2012

19.47

Pnat

01/10/2012

19.47

Pnat

01/10/2012

19.47

Pnat

01/10/2012

19.48

Pnat

01/10/2012

19.48

Pnat

01/10/2012

19.48

Pnat

01/10/2012

19.48

Pnat

01/10/2012

19.48

23/10/2012

21:53

NVE

23/10/2012

21:55

NVE

23/10/2012

21:56

NVE

23/10/2012

21:56

NVE

23/10/2012

21:57

NVE

23/10/2012

21:58

NVE

23/10/2012

21:58

NVE

23/10/2012

21:59

NVE

23/10/2012

22:02

NVE

23/10/2012

22:03

NVE

23/10/2012

21:59

NVE

23/10/2012

22:00

NVE

23/10/2012

22:04

NVE

23/10/2012

22:04

NVE

23/10/2012

22:05

NVE

23/10/2012

22:07

NVE

23/10/2012

22:09

NVE

23/10/2012

21.48

Vmur?

23/10/2012

21.48

Vmur?

23/10/2012

21.48

Vmur?

23/10/2012

21.48

Vmur?

23/10/2012

21.50

Vmur?

23/10/2012

21.50

Vmur?

23/10/2012

21.50

Vmur?

23/10/2012

21.50

Vmur?

23/10/2012

21.50

Vmur?

23/10/2012

21.50

Vmur?

23/10/2012

21.51

Vmur?

23/10/2012

21.51

Vmur?

23/10/2012

21.51

Vmur?

>24 m

<24 m

Species Avisoft
>24m

Comments

<24m

Pnat
Individual 4. Probably Vespertilio murinus (parti-coloured bat), although
Nyctalus sp. or Eptesicus sp. also possible. One recording (at 21:53)
has very strong similarities with Plectous sp., which is a phenomenon that can also occur among other species in the event of sharp
manoeuvres (Presence of Plecotus sp. seems unlikely)
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Date

Period

Species Anabat

23/10/2012

21.51

23/10/2012

21.51

Vmur

23/10/2012

21.51

Vmur?

23/10/2012

21.52

Vmur?

23/10/2012

21.52

Vmur?

23/10/2012

21.52

Vmur?

23/10/2012

21.53

Vmur?

23/10/2012

21.53

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.54

Vmur?

23/10/2012

21.56

Vmur?

23/10/2012

21.56

Vmur?

23/10/2012

21.56

Vmur

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.57

Vmur?

23/10/2012

21.58

Vmur?

23/10/2012

21.58

Vmur?

23/10/2012

21.58

Vmur?

23/10/2012

21.58

Vmur?

23/10/2012

21.58

09/11/2012

16:54

09/11/2012

16.42

Vmur?

09/11/2012

16.42

Vmur?

09/11/2012

16.42

Vmur?

09/11/2012

16.42

Vmur?

09/11/2012

16.43

Vmur?

09/11/2012

16.43

Vmur?

09/11/2012

16.43

Vmur?

>24 m

<24 m

Species Avisoft
>24m

Comments

<24m

Vmur?

Vmur?
Individual 5. Probably Vespertilio murinus (parti-coloured bat), although
Nyctalus sp. or Eptesicus sp. also possible.

NVE
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ever, as the species is not known to move such
ORQJGLVWDQFHVDQGLWVHHPVXQOLNHO\WR¿QGLW
so far out to sea.
Number of individuals and overall species
assessment
It is normally impossible to see any difference
between different individuals in recorded material. When assessing of the number of individuals, the simplest assumption to explain
data is to work on the basis that observations
close to each other in time belong to the same
individual. This assumption is supported by
the fact that the recordings are unclear, which
suggests that the bats have been manoeuvring
DQGÀ\LQJDURXQGWKHPDVW,QWKHHYHQWRI
VWUDLJKWSXUSRVHIXOÀLJKWWKHEDWVQRUPDOO\
"sing" out and the sound is clearer and more
typical of the species.
Following a careful examination, it has
been judged that the activity can be explained
E\WKHSUHVHQFHRIWZRVSHFLHV WDEOH 
Three individual Nathusius' pipistrelles
(Pipistrellus nathusii 7KH¿UVWWXUQHGXSRQ
14 September, the second individual was observed on 25-26 September and the third was
recorded on 1 October.
7ZRLQGLYLGXDOVRIDQXQLGHQWL¿HGVSHFLHV
were observed on 23 October and 9 November. Most of the evidence points to these being
parti-coloured bats (Vespertilio murinus 
A third species may be a long-eared bat, although this seems unlikely. However, the
VRXQGLVQRWRIVXI¿FLHQWO\JRRGTXDOLW\WKDWD
GH¿QLWHVSHFLHVLGHQWL¿FDWLRQFDQEHPDGH
Behaviour
It is clear from the material that the bats do not
avoid the measurement tower and that they do
QRWFRQWLQXHWKHLUÀLJKWSDWKXQDIIHFWHG,I

that had been the case, the material ought to
have shown only a few observations within
the time period, and the recorded sounds
ought to have been much more distinct and
typical of the species. Most of the evidence indicates instead that the bats discover the mast
at a longer distance and approach it in order to
investigate or to rest. This explains the relatively large number of observations, gathered
together, of what are probably the same species within a period of time. The recording
WLPHV WLPHRIGD\ LQWDEOHVXJJHVWWKDWWKH
majority of individuals remain at the measurement tower for approx. 2-10 minutes. They
probably circle around during this period, possibly taking short rests. Recordings from both
PLFURSKRQHVVXJJHVWWKDWWKH\À\DWKHLJKWV
both <24 metres and >24 metres over the sea.

Discussion
Several of the aims of the study have been
achieved. The study has shown which species
occur at Södra Midsjöbanken. As the study began later than intended, the full migration season has not been included, although information about the latter part of the migration
season has been gathered. Bats that pass the
VWXGLHGORFDWLRQKDYHEHHQREVHUYHGWRÀ\DW
both low and high heights. Due to the low
number of observations (assumed individuDOV KRZHYHULWKDVQRWEHHQFRQVLGHUHG
meaningful to analyse weather parameters.
The study has shown that bats cross the sea
in conjunction with their migration southwards. This conclusion corresponds with earOLHUVWXGLHV $KOpQHWDO ZKLFKKDYHLQGLFDWHGDVLJQL¿FDQWQXPEHURIEDWVKHDGLQJ
out from headlands during the late summer
and autumn. When it comes to individuals migrating from the Baltic States, however, there
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has previously been uncertainty regarding
whether the bats really continue over the sea
after heading out, or whether they turn off and
follow the coast down to the Continent.
The number of bat observations at Södra
Midsjöbanken is very small, however, which
can be explained by the fact that the bats move
across a broad front. The study does not proYLGHVXSSRUWIRUWKHH[LVWHQFHRIVSHFL¿FPLgration routes, or at least there is no indication
of such a migration route crossing Södra
Midsjöbanken, but as the studies did not cover
August and early September, such a migration
route cannot be ruled out.
On the basis of current data, it is assessed
WKDW¿YHLQGLYLGXDOEDWVRIDWOHDVWWZRGLIIHUHQWVSHFLHVKDYHÀRZQSDVWWKHPHDVXUHPHQW
tower at Södra Midsjöbanken. If we assume
that observations at the wind mast correspond
with the activity at a future wind turbine, and
that the plan is to construct around 300 wind
turbines, the total number of bats at risk of
coming into contact with the wind farm would
be 5 x 300 = 1,500 individuals during the
VWXG\SHULRG7KLV¿JXUHPXVWEHFRQVLGHUHGD
very rough estimate, however, although still
the best that can be done at present. For the
entire migration period, which also includes
August and the early part of September, it is
SUREDEOHWKDWWKH¿JXUHLVVLJQL¿FDQWO\KLJKHU
as it can be assumed that the number of migrating individuals is much greater earlier in
the season. Most studies show that the majority of the bats that migrate during the autumn
do so from the middle of August to the middle
RI6HSWHPEHU $KOpQHWDO 
Most evidence also indicates that the bats
stop at and investigate the measurement tower,
and on this basis it can be assumed that the
same will apply to the wind turbines. In conjunction with this behaviour, the bats risk be-

ing injured or killed by the wind turbines to a
JUHDWHUH[WHQWWKDQLIWKH\KDGMXVWÀRZQE\
There is also some support for the theory that,
on calm nights, bats stop and hunt the insects
that accumulate in locations that are protected
from the wind, e.g. behind wind turbines (AhlpQHWDO 
A large wind farm could thereby act as a
barrier, despite being situated in the middle of
the sea and not adjacent to clear migration
routes.
The bats that have migrated down to Germany
and Poland during the autumn, and from there
further south on occasions, return in the spring
to their reproduction areas in Sweden or the
Baltic States. It is likely that the bats follow
the same route as when migrating to the south,
DOWKRXJKWKHUHLVQRGH¿QLWHVXSSRUWIRUWKLV
assumption. If the bats should return by the
same route, this probably means that the same
QXPEHURIEDWV DWOHDVW ZRXOGUHWXUQ
during the spring and run the same risk of being killed or injured by the wind turbines as
during the autumn. The bats that have been
observed also belong to species that are
known to be at risk of collisions (Rydell et al
 1RQHRIWKHREVHUYHGEDWVDUHRQWKH
red list, however. All bat species are, however,
included on the Habitat Directive's Annex IV.
The Nathusius' pipistrelle is a known migrant, and experiences from studies on the
Continent show that the species normally
moves in large numbers during the middle of
$XJXVWDQGWKH¿UVWKDOIRI6HSWHPEHU %DFK
HWDO3HWHUVRQV6HHEHQVDE 
As the study did not commence until 12 September, it is consequently probable that individuals that migrate early have not been registered within the framework of the conducted
study. It is thereby also probable that the actuDOQXPEHURILQGLYLGXDOVWKDWKDYHÀRZQSDVW
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Södra Midsjöbanken is greater for e.g. Nathusius' pipistrelles than has been measured in
this study.
Parti-coloured bats are also known for migrating long distances, and the possibility of
this species crossing the Baltic Sea during the
relevant period is in accordance with previous
theories, including ringing recoveries.
Risk-reducing measures
The risk of bats colliding with wind turbines
FDQEHVLJQL¿FDQWO\UHGXFHGE\WKHWXUELQHV
being turned off during certain periods. The
turbines only need to be turned off at night and
for a limited part of the year. (Rydell et al
 7XUQLQJRIIWKHZLQGWXUELQHVDWZLQG
VSHHGVIURP±PVKDVEHHQVKRZQLQVHYeral studies to reduce accident frequency by as
much as 70-90%. The annual loss of energy in
this event was 0.3–1%. Temporarily turning
off the wind turbines is estimated by Rydell et
DO  WRDOPRVWFRPSOHWHO\HOLPLQDWHWKH
risk of collisions if the starting wind (i.e. the
wind strength at which the turbine starts proGXFLQJHOHFWULFLW\ LVVHWDWPVDQGWKHURWRU
blades are braked at lower wind speeds.

Conclusions
The study of bats at Södra Midsjöbanken has
shown that migrating bats occur even in remote sea areas. This is an anticipated result,
DOWKRXJKWKHFXUUHQWVWXG\KDVFRQ¿UPHGWKLV
HPSLULFDOO\IRUWKH¿UVWWLPHLQWKH%DOWLF6HD
The number of passing bats has been roughly estimated at a minimum of 1,500 during the

investigation period, although the number is
SUREDEO\VLJQL¿FDQWO\KLJKHUGXULQJWKHDXtumn as a whole, as this investigation did not
cover the period from August to the middle of
September. It is also reasonable to assume that
approximately the same number of bats that
pass southwards in the autumn also return
northwards in the spring.
The fact that the bats stop and investigate
the wind turbines creates an accentuated risk
situation compared to if the bats were simply
to pass by.
In conclusion, we consider that the invenWRU\GDWDLVLQVXI¿FLHQWWRSHUIRUPDVHFXUH
risk assessment. One option for gaining a better understanding of the risks is to carry out an
extended inventory. However, it is not certain
that the gathered data from extended inventoULHVSULRUWRHVWDEOLVKPHQWZLOOEHVXI¿FLHQWWR
forecast the wind farm's effects on the bat fauna. For this reason, it is recommended that the
construction of the wind farm should be permitted, but that effects should be followed up
within the framework of a monitoring programme. In order to facilitate comparisons
with the zero alternative in the control programme, investigations should also be carried
out during both the spring migration and the
autumn migration, prior to the establishment
of the wind farm.
If the level of bat activity observed in the
control programme should be so great that
there is a risk of major effects on the bat fauna, the potential exists to perform risk-reducing measures in the form of stop regulation.
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1

Johtopäätöksestä, että allit vähäisemmässä määrin välttävät puistoja,
joissa turbiinien etäisyys on suurempi jne. (Kalmarin lääninhallitus)
Laskelma (YVA:n kohta 14.2.2) siirtyneiden allien määrästä perustuu Nystedin
tuulivoimapuistossa tehdyn seurannan antamiin tuloksiin (Final results of bird studies at
the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark NERI Report Commissioned
by DONG energy and Vattenfall A/S, 2006, Figure 90, s 81) sekä Pohjoismaiden
ministerineuvoston merilintuarviointiin (Nordic Council of Ministers (2011) Waterbird
Populations and Pressures in the Baltic Sea, TemaNord 2011:550).
Nystedissä puiston alueella tavattujen allien määrä väheni rakennusaikana 90 prosentilla
verrattuna aikaan ennen rakennustyön aloittamista (NERI Report, 2006).
Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan (2011) allien tiheys Midsjöbankarnamatalikolla oli > 75 yksilöä per km2 (Vastaavia tiheyksiä raportoi Durinck et al 1994).
Midsjöbankenilta siirtyneiden lintujen määrän laskemiseksi on lukumäärä 75 yksilöä per
km2 (korkeimman raja-arvon alin raja, Pohjoismaiden ministerineuvosto 2011) kerrottu
luvulla 0,9 (perustuen raporttiin NERI Report, 2006).
Luonnossa yksilöt normaalisti jakaantuvat suhteessa tilaan niin, että yksilötiheys on
suurempi siellä, missä resurssit ovat runsaat. Midsjöbankarna-matalikoilla talvehtivien
allien tiheydet ovat suuria perusravinnon, sinisimpukoiden, runsaan saatavuuden
ansiosta. Talvehtivien allien määrä Nystedin tuulivoimapuistossa on pienempi kuin
Midsjöbankarna-matalikolla, todennäköisesti siellä vallitsevan vähäisemmän ravinnon
saatavuuden vuoksi. Ekologisen kirjallisuuden mukaan, vähenevien populaatioiden
aikana resurssien niukkuudesta kärsivistä ympäristöistä (marginaaliset elinympäristöt)
luovutaan ensin ja rikkaammista ympäristöistä (peruselinympäristöt) myöhemmin.
Perustuen hypoteeseihin 1) että Midjsöbankarna-matalikko on peruselinympäristö ja
Nysted marginaalinen elinympäristö sekä 2) että laitosten välinen suurempi etäisyys
Rödsandissa (1000 m verrattuna 500 metriin) voisi merkitä sitä, että ärsykkeet, jotka
saavat allit välttämään puistoa, ovat heikommat Södra Midsjöbankenilla verrattuna
Nystediin, ilmaistiin ympäristövaikutusten arvioinnissa niin, että allit voivat välttää Södra
Midsjöbankenia pienemmässä määrin kuin Nystedissä. Siinä tapauksessa siirtymäkerroin
0,9 on aivan liian kielteinen olettamus.
YVA:ssa esitetyssä laskelmassa ajateltavissa olevien siirtyvien allien määrästä
sovellettiin siirtymäkerrointa 0,9, vaikka molemmat näistä hypoteeseista kertovat, että
kerroin 0,9 on aivan liian kielteinen olettamus.
Itämeren tuulivoimapuistojen edellä esitettyjen hypoteesien vaikutusarvioinnissa olisi
suuri myönteinen merkitys, jos voimaloiden välinen etäisyys voitaisiin vahvistaa Södra
Midsjöbankenin valvontaohjelmassa. Valvontaohjelma on siksi suunnattu muun muassa
tähän kysymyksenasetteluun. Ohjelman yksityiskohdat tulee muotoilla yhdessä
valvontaelinten ja asiantuntijoiden kanssa.
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2

Tuulivoimaloiden vaikutukset merieläimistöön ja lintuihin – raportit, jotka
voivat olla ajankohtaisia tämän hankkeen kannalta (Energiavirasto)
Vindvalia koskevat tiedot, joita ei ollut käytettävissä Södra Midsjöbankenin
ympäristövaikutusten arviointia tehtäessä, ovat tuoneet esiin joitakin Södra
Midsjöbankenin arvioiden kanssa samansuuntaisia mutta tuskin merkittäviä vaikutuksia,
joita tuulivoimaloilla on muuttolinnuille ja merieläimistölle.

3

Perusteet puuttuvat vaikutusten arvioimiseksi alueen simpukoille (HaV)
Uhkan simpukoille voivat aiheuttaa sedimentoituneet tai vielä kelluvat hiukkaset,
kaapelikanavat sekä pinta, joka otetaan tuulivoimalan jalustan käyttöön (katso kohdat 7.5
& 8.3.2). Sedimenttipitoisuudet ja sedimentin kertyminen ovat suhteellisen lyhytaikaisia ja
hyvin paikallisia. Käyttöön otettava pohjan kokonaispinta-ala < 1 % tuulivoimapuiston
pinta-alasta. Mainittujen tietojen perusteella tehdään johtopäätös, että vaikutus
simpukoille on merkityksetön. Epäsuorasti kielteisiä vaikutuksia organismeille, jotka
käyttävät simpukoita ravinnokseen (lähinnä allit ja muut sukeltajasorsat), ei arvioida
syntyvän, ei ainakaan mainitsemisen arvoisessa laajuudessa.

4

Pyöriäisten esiintyminen (Naturvårdsverket, Blekingen lääninhallitus)
Södra Midsjöbankenin hankkeen osalta on 23. syyskuuta 2011 oltu yhteydessä
SAMBAH-projektiin. Mitään tuloksia ei tuolloin ollut saatavissa. Ympäristövaikutusten
arvioinnin tiedot (8.6, 14.4) pyöriäisten esiintymisestä on hankittu muun muassa
HELCOM:in verkkosivuilta, joita suositteli Julia Carlström (SAMBAH-projektin johtaja).
YVA:ssa kerrotaan noin kymmenestä pyöriäishavainnosta 100 kilometrin säteellä Södra
Midsjöbankenista. YVA:n pyöriäisten esiintymistä koskevien arvioiden perusteet esitetään
kohdassa 8.6.1. Muut pyöriäisiä koskevat arvioinnit on hyvin perusteltu kirjallisessa Horns
revin ja Nystedin seuranta-aineistossa. YVA:ssa ei ole arvioitu pyöriäisten kokonaan
puuttuvan alueelta vaan ainoastaan viitattu tietoihin pyöriäisten esiintymisestä Itämerellä.
Uusissa sähköpostitse tapahtuneissa yhteydenotoista Julia Carlströmiin heinä- ja
elokuussa 2012 ei vieläkään julkaista tuloksia SAMBAH:ista, mutta seuraavat tiedot
esitetään:
Lainaus
"SAMBAH:in kenttävaihe on täydessä käynnissä ja pyöriäisten äännähtelyä
rekisteröidään useissa projektiin osaa ottavissa maissa. On vielä liian aikaista sanoa
mitään pyöriäisten esiintymistiheydestä, sillä meidän on analysoitava tiedot kahdelta
kokonaiselta vuodelta, mutta tähän mennessä voimme sanoa, että menetelmä toimii ja
että tutkimusalueella esiintyy pyöriäisiä."
Lainauksen loppu
SAMBAH:in tutkimusalue käsittää koko eteläisen Itämeren, ja siksi edellä esitetty ei kerro
mitään yksityiskohtaista pyöriäisten esiintymisestä Södra Midsjöbankenin alueella ja sen
ympäristössä. Samassa keskustelussa Julia Carlström on johtopäätöksemme mukaan
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sitä mieltä, että pyöriäiset voivat oleskella tuulipuistojen alueella, kun puistot ovat
käytössä.
Katsomme, että on olemassa liian vähän näyttöä pyöriäisten esiintymisestä Södra
Midsjöbankenilla, jotta olisi järkevää (ja kohtuullista ottaen huomioon alueen laajuuden)
kokonaan luopua rakennustöistä pyöriäisten lisääntymisaikana. Sitä vastoin on
kohtuullista, että melua aiheuttavat työt tehdään asteittain porrastettuina, jotta
mahdollisesti alueella esiintyvillä pyöriäisillä olisi mahdollisuus siirtyä pois
vaaravyöhykkeeltä.

5

Vedenalaista melua koskeviin kysymyksiin voidaan antaa lisävalaistusta
(Naturvårdsverket, HaV)
Vindvalin raportissa 6485, "Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av
bottennära fisk - En studie vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund" (tammikuu 2012),
todetaan seuraavaa mm. äänen vaikutuksesta kaloihin: "Se suhteellisen vahva yhteys,
joka useiden kalalajien osalta voidaan todeta kalojen ja tuulivoimaloiden etäisyyden
välillä, osoittaa, että tuulivoimalat ensi kädessä houkuttelevat kaloja ja että mahdolliset
kielteiset vaikutukset kalojen esiintymiseen, jotka johtuvat esimerkiksi
sähkömagneettisista kentistä tai muusta äänimaailmasta, ovat tässä yhteydessä
merkitykseltään vähäisiä."
Vindvalin raportissa 6481, "Effekter av havsbaserad vindkraft på pelagisk fisk" (helmikuu
2012), ei joka tapauksessa todeta melun aiheuttavan mitään selkeitä ja merkittäviä
kielteisiä vaikutuksia ulappa-alueen kaloille.
Vindvalin raportissa 6436, "Ljud från vindkraftverk i havet och dess påverkan på fisk"
(heinäkuu 2011), todetaan, että ainoastaan n. 100 metrin etäisyydellä turbiinista ja
voimakkaiden tuulien aikana melutasot ovat riittävän korkeita, jotta olisi olemassa riskiä
niiden kielteisestä vaikutuksesta kalojen pakokäyttäytymiseen tai mahdolliseen
kanssakäymisen estymiseen. Nykytilanteessa ei mikään viittaa siihen, että pelkästään
äänen kuuluvuus liittyisi kielteisiin seurannaisvaikutuksiin kalapopulaatioiden tasolla.
Vindvalin raportissa 6488 "Vindkraftens effekter på marint liv - En syntesrapport"
(maaliskuu 2012), todetaan muun muassa paalutustyöstä aiheutuvia kielteisiä
vaikutuksia.
Turska ja silli voivat mahdollisesti havaita paalutustyön äänet 80 kilometrin etäisyydeltä.
Fyysisiä vaurioita ja kalojen kuolemista voi esiintyä joidenkin metrien päässä
rakennuspaikalta. Kaikentyyppisissä töissä, joista aiheutuu melua, voidaan kaloissa
todeta pakoreaktioita muutaman kilometrin säteellä melun lähteestä.
"Merieläimistä pyöriäiseen paalutustyön on osoitettu voivan vaikuttaa sekä kuuloa
heikentävästi että häiritsevästi."
Södra Midsjöbankenin YVA:ssa viitataan kuitenkin tanskalaisten Horns revin ja Nystedin
tuulivoimapuistojen seurantatuloksiin (kohta 8.6.2), jotka osoittavat, että pyöriäiset, jotka
säikkyvät puiston aluetta rakennustöiden yhteydessä, palaavat muutaman tunnin kuluttua
ja oleskelevat puiston alueella myös sen käytön aikana.
5 (9)
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Vindvalin raportissa 6488 todetaan edelleen, ettei ole olemassa tutkimuksia, jotka
osoittavat pitkäaikaisten kielteisten tulosten kohdistuvan mihinkään Ruotsin hyljelajeista.

6

Vaelluskaloihin kohdistuviin vaikutuksiin voidaan antaa lisävalaistusta
(Naturvårdsverket, HaV)
Vindvalin raportissa 6479 "Blankålsvandring, vindkraft och växelströmsfält, 2011"
(helmikuu 2012), todetaan, etteivät Lillgrundin tuulivoimapuisto Öresundissa tai
vaihtovirtakaapeli Kalmarin salmen yli muodostaneet merkittäviä vaellusesteitä. Tietty
viivevaikutus (< 1 h) voitiin todeta Kalmarin salmessa ja yksittäisten yksilöiden
poikkeavaa käyttäytymistä voitiin todeta Lillgrundissa.
Vindvalin raportissa 6488 "Vindkraftens effekter på marint liv - En syntesrapport"
(maaliskuu 2012), todetaan muun muassa, että käytön aikana tuulivoimalan kaapelit
synnyttävät magneettikentän, joka heikkenee etäämmällä kaapelista. Odotettavissa oleva
vaikutus useisiin kalalajeihin on pieni, mutta koska vaikutus jatkuu koko käyttövaiheen
ajan, on riski otettava huomioon alueilla, joilla on merkitystä vaelluskalalajeille. YVA:ssa
(kohta 8.4.2) tehdään arvio puiston vaikutuksista vaelluskaloille Södra Midsjöbankenin
alueelle, jonka ei arvioida muodostavan erityisen merkittävää oleskelualuetta herkille
vaelluskalalajeille.

7

Johtopäätös hyvän ympäristöstatuksen edellytyksistä EU-päätöksen
2010/477 (Kamarikollegio) mukaisesti
Seuraavassa esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin ja tämän täydennyksen pohjalta
tukea johtopäätökselle, että projektilla ei ole vaikutusta hyvän ympäristöstatuksen
edellytyksille pohjautuen kriteereille, jotka esitetään EU-päätöksessä 2010/477/EU – osa
B.
Kuvaaja 1: Biologinen monimuotoisuus säilytetään. Elinympäristöjen laatu ja esiintyminen
sekä lajien levinneisyys ja runsaus ovat sopusoinnussa vallitsevien geomorfologisten,
maantieteellisten ja ilmastollisten ehtojen kanssa.
Vaikutus mm. alueen merellisiin organismeihin on kuvattu YVA:n eri kohdissa sekä
taustaselvityksissä (Taulukko 1).
Taulukko 1 Viittaus YVA:n kohtaan, joka käsittelee vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen.

Ekosysteemin osa

YVA:n kohta

Liitetty
taustaselvitys

Vedenlaatu ja hydrografia

8.2

Kansio 2,
Välilehti 6

Pohjan kasvillisuus ja eläimistö jne.

8.3

Kalasto

8.4, 14.1

Merinisäkkäät

8.6
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Kansio 2,
Välilehti 11

Ekosysteemin osa

YVA:n kohta

Liitetty
taustaselvitys

Linnut

8.7, 14,2

Kansio 2,
Välilehti 8
Kansio 2,
Välilehti 17
Kansio 2,
Välilehti 18

Lepakot

8.8, 14.3

Kansio 2,
Välilehti 9
Kansio 2,
Välilehti 10

Tästä käy ilmi, millainen vaikutus on biologiseen monimuotoisuuteen sekä se, että
kielteinen vaikutus on vähäinen.
Kuvaaja 2: Vieraat lajit, jotka on tuotu ihmisen toiminnan tuloksena, pysyvät tasoilla, jotka
eivät muuta ekosysteemiä kielteisellä tavalla.
Södra Midsjöbanken sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen laivareittien ja kalavesien välissä.
Tuulivoimaan liittyvän toiminnan (rakentaminen, käyttö, ylläpito ja lopettaminen) ei katsota
vaikuttavan vieraiden lajien esiintymiseen tai muuttavan sitä. Voidaan todeta (YVA kohta
8.3.1), että 1800-luvulta lähtien kaspianpolyyppia, Cordylophora caspia, on esiintynyt
yleisesti Södra Midsjöbankenilla kuten myös muissa Itämeren osissa.
Kuvaaja 3: Kaikkien taloudellisesti hyödynnettyjen kalojen ja merenelävien populaatiot
säilyvät turvallisten biologisten raja-arvojen sisällä, ja niiden ikä- ja kokojakauma toimii
osoittimena terveestä kannasta.
Alueen kalojen kaupallista hyödyntämistä koskevat tiedot ja johtopäätökset käyvät
projektin kannalta merkityksellisiltä osin YVA:n kohdista 8.4 ja 14.1 sekä liitetystä
taustaselvityksestä Mappi 2, välilehti 11. Projekti ei edistä kalojen ja merenelävien
kantojen liiallista hyödyntämistä.
Kuvaaja 4: Meren ravintoverkon kaikki osat, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät
tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan tasoilla, jotka ovat riittävät,
jotta lajien pitkän aikavälin kannat voidaan turvata ja niiden täysi lisääntymiskyky
säilyttää.
YVA:ssa esitetään, niin suuressa määrin kun se on mahdollista ja tiedossa, projektin
vaikutus suhteessa kuvaajaan 4 (katso esim. YVA kohta 14.2.1 & Taulukko 1 edellä) mm.
siten, että eri trofiatasojen organismeihin kohdistuvat vaikutukset on kuvattu ja arvioitu.
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Projekti ei vaikuta meren ravintoverkkojen energiavirtoihin tai ravintoverkkojen
rakenteeseen merkittävässä määrin.
Kuvaaja 5: Ihmisen aiheuttama rehevöityminen on minimoitu, erityisesti sen haitalliset
vaikutukset, kuten biologisen monimuotoisuuden häviäminen, ekosysteemien tilan
huononeminen, haitalliset leväkukinnot ja pohjaveden happikato.
Projektilla ei ole rehevöitymistä edistäviä vaikutuksia. Kysymyksenasettelulla on arvioitu
olevan vähäinen merkitys projektille. Kysymystä on kuitenkin käsitelty kohdassa 11.2.7.
Kuvaaja 6: Merenpohjan integriteetti säilyy sellaisella tasolla, joka mahdollistaa sen, että
ekosysteemien rakenne ja toiminnot voidaan turvata ja että erityisesti pohjaekosysteemiin
ei vaikuteta haitallisella tavalla.
YVA:sta ilmenee (kohta 8.3.2), että projektin asennuksilla on vaikutusta < 1 % pohjan
pinta-alasta tuulivoimapuiston alueella. Tämän ei katsota aiheuttavan mitään merkittävää
uhkaa ekosysteemin rakenteella ja toiminnoille.
Kuvaaja 7: Hydrograafisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta
meriekosysteemeihin kielteisellä tavalla.
YVA:n kohdasta 8.2 käy ilmi, että projektilla ei ole vaikutusta meriekosysteemien
hydrografisiin olosuhteisiin.
Kuvaaja 8: Vieraiden aineiden pitoisuudet säilyvät tasoilla, jotka eivät johda
saastumisvaikutuksiin.
Projektilla ei ole vaikutusta vieraiden aineiden pitoisuuksiin. Tämä käy ilmi kohdasta
11.2.4 sekä luvun 12 kappaleesta 6.
Kuvaaja 9: Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalojen ja merenelävien vieraiden aineiden
pitoisuudet eivät ylitä tasoja, jotka vahvistetaan yhteisön lainsäädännössä tai muissa
asiaa koskevissa normeissa.
Projektilla ei ole vaikutusta kaloissa ja merenelävissä esiintyviin vieraisiin aineisiin.
Kysymyksenasettelua ei ole pidetty merkityksellisenä projektin ympäristövaikutusten
arvioinnissa.
Kuvaaja 10: Merijätteiden ominaisuudet ja määrät eivät aiheuta haittaa rannikko- ja
meriympäristölle.
YVA:n kohdasta 12, erityisesti kappaleista 6 & 8, käy ilmi, miten projektin merijätteiden
määrää rajoitetaan.
Kuvaaja 11: Energian lisääntyminen, mukaan lukien vedenalainen melu, pysyy tasolla,
joka ei vaikuta meriympäristöön kielteisellä tavalla.
Ääntä käsitellään YVA:n kohdassa 7.4 sekä tässä täydennysmuistiossa otsikon
"Vedenalaista melua koskeviin kysymyksiin voidaan antaa lisävalaistusta
(Naturvårdsverket, HaV)" alla.
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Sähkömagneettista säteilyä käsitellään kohdissa 8.4.2, kappale 3 (ankeriaiden vaellus) ja
11.2.6. ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä tässä muistiossa otsikon 7
"Vaelluskaloihin kohdistuviin vaikutuksiin voidaan antaa lisävalaistusta (Naturvårdsverket,
HaV)" alla.
Projektin lämpöenergian tuotto on vähäistä, ja siksi sitä ei ole käsitelty tässä
ympäristövaikutusten arvioinnissa.
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x

Eventuella sprängningsarbeten kommer att föregås av skrämselljud eller
motsvarande. Pålning kommer vid behov utföras så att slagkraften ökas
gradvis.

x

Störningar som leder till påvisbara förluster för yrkesfisket kommer att
kompenseras.

x

För att minimera risken för fartygskollisioner kommer E.ON Vind att verka
för att en säkerhetszon inrättas runt varje vindkraftverk.

7.

Ehtoja koskeva ehdotus
E.ON Vind ehdottaa, että hallitus kuvaa seuraavat lupaa koskevat ehdot.

1.

Mikäli jäljempänä olevissa ehdoissa ei muuta esitetä, vedenalaisten kaapelien
laskeminen sekä perustusten ruoppaustyöt suoritetaan pääasiassa siten kuin
E.ON Vind on esittänyt hakemuksessa ja asiassa muutoin. Suoritustavassa
voidaan sallia pieniä muutoksia, jos sedimentin keskimääräinen leviäminen
tuulipuistossa ei kasva, laitosten aiheuttama pysyvä vaikutus ei lisäänny eikä
yleisiä tai yksityisiä etuja loukata.

2.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus ei saa olla yli 200 m
keskivedenkorkeudesta.

3.

Vedessä tehtävä työ suoritetaan tavalla, joka minimoi samenemisen.

4.

Sedimentin leviäminen ruoppauksen aikana ei saa ylittää viittä prosenttia
nostetusta tilavuudesta. Ylös nostettuja massoja käytetään puiston
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vedenalaisten kaapeleiden peittämiseen.
5.

Projekti osallistuu puolustusvoimain laitteistojen uudelleensijoitteluun.

6.

Maarakennustyöt suoritetaan niin, ettei merenkululle aiheudu vaikeuksia.

7.

Räjäytystöitä tehdään vain poikkeustapauksissa ja vasta sen jälkeen kun
asiasta on neuvoteltu mm. valvontaviranomaisten kanssa.
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8.

Perustusten valmistuksessa luonnonsoran osuus saa olla enintään
20 prosenttia soran kokonaistilavuudesta.

9.

Rakennusvaiheen aikana tuotetut jätevedet otetaan talteen ja käsitellään
valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

10.

Työn aikana käytettävissä dieselmoottoreissa käytetään polttoaineena vähärikkistä dieselöljyä.

11.

Työkohteissa otetaan käyttöön jätteiden ja sivutuotteiden
keräysmahdollisuudet.

12.

Ennen rakennusvaihetta tehdään tarkempia ja syvällisempiä tutkimuksia
alueen merellisten jäännösten suojelemiseksi. Löydöt raportoidaan, jotta
voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteistyössä vastuullisten
viranomaisten kanssa.

13.

Toimintaa varten laaditaan valvontaohjelma, joka käsittää rakennus-, käyttöja lopetusvaiheet. Valvontaohjelmaan, joka laaditaan valvontaviranomaisten
kanssa, sisältyy mm. tarkkailu sekä pohjaan laskettujen kaapelien sekä
tuulipuiston kiinteiden rakenteiden aiheuttamasta vaikutuksesta kasvistoon ja
eliöstöön, niin kutsutut riuttavaikutukset mukaan lukien.

14.

Toiminnan lopettamisen yhteydessä aluetta ennallistetaan. Toiminta
katsotaan loppuneeksi, jos sähköntuotantoa ei ole ollut yhtäjaksoisesti
vuoteen. Valvontaviranomaiset päättävät, missä laajuudessa puiston laitoksia
ja perustuksia puretaan ja mitä muita toimenpiteitä vaaditaan merenpohjan
palauttamiseksi mahdollisimman hyvin alkuperäiseen tilaansa.
Toiminnanharjoittajan on asetettava vakuudet purku- ja ennallistamistoimia
sekä merenkartoitusta varten toimintojen lopetuksen yhteydessä. Vakuus on
1,5 miljoonaa kruunua asennettua tuulivoimalaa kohti vuoden 2012
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hintatasolla.
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

Södra Midsjöbanken
associated with the application for a permit, according to the Continental Shelf
Act and Sweden's Economic Zone Act, to establish a wind farm at Södra
Midsjöbanken, including the laying of cables, the construction of transformer
installations, etc.

Malmö, 31/01/2012
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2

Yhteenve
eto
Södra Midssjöbankenin projekti koskkee tuulivoim
mapuistoa, jok
ka koostuu 3300
tuulivoimala
asta, maksim
mikorkeudelta
aan <200 m roottori mukaan lukien. Y
Yksittäisen
tuulivoimala
an teho tulee
e olemaan 3,,6–7 MW. Pu
uiston pinta-a
ala on noin 3326 km2. Täh
hän
lisätään puistoa ympärö
öivä turvavyö
öhyke leveyd
deltään 500 m.
m Turvavyöhhyke mukaan
lukien puistton pinta-ala
aksi tulee 364
4 km2. Tuuliv
voimalat asetetaan riveihhin 1250 m vä
älein.
Riveissä olevien tuulivo
oimaloiden ke
eskinäinen etäisyys
e
toisis
staan on 10000 m.
Tuulivoima
aloiden perus
stukset raken
nnetaan noin 12–28 m sy
yvyyteen.
Puisto sijoitetaan Södra
a Midsjöbankkenille noin 70
7 km päähä
än Öölannin eeteläisestä
n
90 km päähän
p
Torha
amnin nieme
estä Blekinge
en läänissä jaa noin 90 km
m
niemestä, noin
päähän Puolan ranniko
osta. Sijoitusp
paikan perus
steena on en
nsi sijassa see, että veden
syvyys on riittävän
r
pien
ni, jotta perusstuskustannu
ukset jäävät kohtuullisiksii samalla kun
n
etäisyys rannikolle on riittävä,
r
jotta projektista tu
ulisi hyväksytttävä ottaen huomioon se
en
visuaalinen
n vaikutus ja muut ranniko
on läheiset yleiset
y
intress
sit. Lisäksi puuisto sijoiteta
aan
suunnitellun Baltian ja Ruotsin
R
välissen tasavirtakaapelin (No
ordBalt) yhteyyteen. NordB
Baltin
t
tu
uulivoimapuisstosta riippumattomasti. Mahdollisuu s liittää
odotetaan toteutuvan
tuulivoimap
puisto NordB
Balt-kaapeliin
n merkitsee suurta
s
kustan
nnus- ja ymppäristöetua, kun
k
sijoituspaikkkana on Söd
dra Midsjöba
anken verratttuna muihin ajateltavissa
a
oleviin ulkom
meren
matalikoihin.
Stora Midsjjöbankenilla ja sen läheissyydessä on melko suuria luontoarvooja ja vahvat
ammattikalastukseen liittyvät intresssit. Pysyvästti merenpohja
asta käytettäävä alue on pintap
alaltaan < 1 % alueen kokonaispintta-alasta.
Rakentamisen aikana alue
a
suljetaa n kahdessa tai kolmessa
a vaiheessa, mikä tekee
ulun alueella
a mahdottoma
aksi. Rakenttamisen aikaana voi esiinty
yä
kalastuksen ja merenku
pieniä ja tila
apäisiä häiriö
öitä, ja sama
a koskee puis
ston käytöstä
ä poistamistaa, lähinnä
seurauksen
na rajoitetustta sedimentin
n leviämises
stä ja paalutu
uksesta aiheuutuvasta mellusta.
Käytön aika
ana ei odoteta esiintyvän
n kielteisiä va
aikutuksia po
ohjan kasvillissuudelle ja
eläimistölle
e, merinisäkk
käille, lepako
oille, ohi lentä
äville linnuille
e, arkeologisiille jäännöks
sille tai
kalastolle matalikolla
m
ta
ai sen läheisyyydessä sijaitsevilla meria
alueilla. Merk
rkittäviä kielte
eisiä
vaikutuksia
a ei myöskää
än odoteta syyntyvän Natu
ura 2000 -sää
ännöksin suoojatuilla alueilla tai
muilla luonnonsuojelualueilla.
n ei kokonaa
an voida sulkkea pois mah
hdollisuutta, että
e Södra M
Midsjöbanken
nin
Sitä vastoin
merkitys joidenkin merilintulajien tallvehtimispaik
kkana vähenee. Merilinnuuista erityise
esti
alleja on ke
eskittynyt kaikkein eniten nimenomaa
an joillekin ha
arvoille ulkom
meren matalikoille.
Allit ja muu
ut merilinnut talvehtivat
t
su
uurina määrinä myös muilla ulkomereen matalikoilla ja
lähempänä
ä rannikkoa sijaitsevilla
s
m
matalikkoalue
eilla. Södra Midsjöbanken
M
nin hyödyntämisen
ei arvioida vaikuttavan lintukantaan merkittäväs
ssä määrin. Vaikutus
V
arviooidaan kuitenkin
aitosten kumuulatiivisen
riittävän suureksi voidakseen vaikutttaa tulevien tuulivoimala
vaikutuksen arviointiin ulkomeren
u
m
matalikoilla ja
a läheisillä rannikkoalueillla.
a harjoitetaan
n laajamittais
sta ammattikalastusta kiinnteillä pyydyksillä.
Södra Midssjöbankenilla
Tätä kalasttustapaa void
daan ainakin
n periaatteessa harjoittaa puistoalueeen sisällä.
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Suurimittainen kalastus
s troolilla, jokka vaatii laaja
aa liikkumava
araa, vaikeuttuu tai käy
mahdottom
maksi tuulivoimapuistossa
a. Vaikutus ammattikalas
a
tukseen riipppuu siitä,
millaisessa
a laajuudessa
a kalastusalu
usten liikenne
e sallitaan ja miten tuulivvoimalat
vaikuttavat kalastusalus
sten navigoin
ntimahdollisu
uuksiin. E.ON
N Vind Sverigge AB tulee
hakemaan tuulivoimapu
uiston sulkem
mista kaikelta
a meriliikente
eeltä, joka eii liity
tuulivoimap
puistossa harjoitettuun to
oimintaan.
Esitettyihin huolenpitoto
oimenpiteisii n sisältyy mu
uun muassa hylkeiden jaa pyöriäisten
säikyttämin
nen pois alue
eelta ennen rrunsaasti me
elua aiheuttav
via töitä. Edeelleen kiinnitetään
suurta huomiota meriturvallisuuteen
n (ks. teknine
en kuvaus), ympäristön
y
laaadun
nusaikana ja ympäristön luonnontilan palauttamiseeen puiston
varmistamiseen rakenn
oistamisen jä
älkeen 25–30
0 vuotta rake
entamisesta.
käytöstä po
Valvontaoh
hjelmaa esite
etään käytettä
äväksi pohja
an kasvillisuu
uteen ja eläim
mistöön,
merinisäkkäisiin, lepako
oihin, linnusttoon mukaan
n lukien aluee
en ohi muuttaavat linnut,
kaloihin ja kalastukseen
n, arkeologissiin jäännöks
siin ja navigointiriskeihin kkohdistuvien
n valvontaan.
vaikutusten
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3

Tausta ja tarkoitus

3.1

Tausta
Nykyiseen tuulivoiman suunnittelukkehykseen Ruotsissa sisä
ältyy vaatimuus, että 30
terawattitun
nnin vuosituo
otanto on rattkaistava vuo
oteen 2020 saakka, ja tässtä tuotannos
sta
20 terawatttitunnin on oltava maissa
a ja 10 terawa
attitunnin me
erellä (vesialuueilla) [22].
Kunnilla on
n vastuu rann
nikkovesien yyleissuunnittelusta alueve
esirajojen sissäpuolella (k
ks.
liitteet 1 & 2)
2 12 meripe
eninkulman p
päähän perus
sviivasta.
E.ON Vind on yritystalo
oudellisista syyistä arvioinu
ut, että suure
en tuulivoimaapuiston
rakentamin
nen Södra Midsjöbankeniille on hyvä pitkän
p
ajan in
nvestointi, jokka tuottaa
yritykselle lisäarvoa
l
goo
odwillin, uus iutuvaan ene
ergiaan liittyv
vien assosiaaatioiden ja
kestävän kehityksen muodossa. Lissäksi toiminta
a tuottaa yhte
eiskuntatalouudellisia etuja
muun muasssa siten, etttä puiston ra
akentaminen,, käyttö ja yllä
äpito ja lopukksi käytöstä
poistamine
en tulevat luo
omaan työtila
aisuuksia, my
yötävaikuttam
maan kestävään kehitykse
en
energiantuo
otantoon sek
kä edistämää
än merellä tu
uotettavaan tuulivoimaan
t
liittyvän
osaamisen kehittymistä
ä.
Södra Midssjöbankenin projekti tulee
e liittämään puiston
p
NordBaltiin, joka on Ruotsin ja
Liettuan vä
älille suunnite
eltu tasavirta kaapeli. Täm
mä liitäntämahdollisuus taarjoaa suuria
a
kustannus-- ja ympäristö
öetuja nyt aja
ankohtaiselle
e Södra Mids
sjöbankenin
tuulivoimap
puistolle verrrattuna muihiin ajateltavissa oleviin ulk
komeren mat
atalikoihin.
Tätä tausta
aa vasten E.O
ON Vind on p
akea mannerjjalustaa koskkevan lain (K
KSL)
päättänyt ha
ja Ruotsin talousvyöhyk
t
kettä (SEZ) kkoskevan lain mukaisestii lupaa rakenntaa ja käyttä
ää
tuulivoimap
puistoa Södra Midsjöban kenilla sekä lupaa laskea
a välttämättöömät kaapelitt
tuulivoimalo
oiden välille ja tuulivoima
apuistosta No
ordBalt-kaap
pelille. Luvann hakemiseks
si
vaaditaan ympäristökaa
y
aren mukaine
en ympäristö
övaikutusten arviointi (YV
VA).
Nykyinen mannerjalusta
m
aa koskevan
n lain (KSL) ja Ruotsin talousvyöhykeettä (SEZ)
koskevan la
ain mukainen YVA, joka sisältyy hake
emukseen, käsittää
k
puistton alueella
sijaitsevat tuulivoimalat
t
t sekä tiedot siitä, mitä va
aaditaan kaapelien, inverrtteri- ja
muuntoase
emien ja mitta
ausmastojen
n muodossa NordBalt-liitä
äntää ja tuuliivoimapuisto
on
käyttöä varrten.

3.2

Tarkoitus
Ympäristövvaikutusten arviointi
a
on p rosessi, jonk
ka tavoitteena
a on kehittäää ja sovittaa
projekti sellaiseksi, että
ä sen kielteise
et ympäristö
övaikutukset ehkäistään
e
taai minimoida
aan
n tulevat yh
hdenmukaisikksi yleisten ja
a yksityisten intressien kaanssa ja että
ä ne
siten, että ne
täyttävät ym
mpäristökaarren yleiset hu
uolenpitosää
ännökset. Tämän tavoitteeen
saavuttamiseksi YVA:ssa analysoid
daan projektin ympäristöv
vaikutuksia ssuhteessa yle
eisiin
n. Huolenpito
otoimenpitee
et kielteisten ympäristövaaikutusten
ja yksityisiin intresseihin
oimiseksi tai kompensoim
miseksi esitetään tarvittaeessa.
ehkäisemisseksi, minimo
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4

Suunnitellun projek
ktin kuvaus
s

4.1

a muotoilu
Laajuus ja
Södra Midssjöbankenin tuulivoimapu
uisto tulee kä
äsittämään enintään 300 tuulivoimala
aa,
jokainen te
eholtaan 3,6–
–7 MW, muun
nto- ja inverttteriasemia ja
a joukon mitttausmastoja
(Taulukko 4-1).
4
Puiston
n rakentamin en tulee tapa
ahtumaan ettapeittain enssimmäisen
etappivaihe
een käsittäes
ssä noin 150
0 voimalaa. Lupa
L
mittausm
maston rakeentamiseksi on
o jo
olemassa1. Mittausmas
ston asentam
minen tapahtu
uu kevään 20
012 aikana. Puisto liitetään
NordBaltiin
n HVDC (High Voltage Di rect Current) -muuntoase
emien kauttaa. HVDCmuuntoase
emilta sähkö siirretään va
astaaville ma
aissa oleville asemille.
Taulukko 4-1 Tietoja tuulivoim
mapuiston laaju
uudesta
Ominaisuus

Mitat/M
Määrä

Tuulivoimalo
oiden korkeus merenpinnassta
Tuulivoimalo
oiden määrä
Muut rakenn
nelmat
Mittausmasttot
Nasellien ko
orkeus merenp
pinnasta
Tuulivoimap
puiston pinta-a
ala

 200 m roottori mukkaan lukien
< 300
HVDC
C-asemat
2–3
noin 100 m
2
2
m (364 km tuurvavyöhyke
326 km
mukaa
an lukien)
Noin 70
7 km (Öölantii)
12–30 m
12–28 m
noin 1000 m
3,6–7 MW
350–670 km
ään 80 000 m33
Enintä
> 20 miljardia
m
Ruotssin kruunua

Etäisyys ma
aista
Veden syvyyys puiston alueella
Veden syvyyys yksittäisten
n voimaloiden kohdalla
Yksittäisten voimaloiden välinen
v
etäisyyys
Teho yksittä
äistä voimalaa kohden
Kaapeleita puiston
p
alueellla–vaihtovirta
Louhinta/ruo
oppaus mukaa
an lukien maa liitäntä
Arvioidut rakkennuskustann
nukset

4.2

Sijoitus
E.ON Vind -yhtiön arvio
ossa koskien
n merellä sija
aitsevan tuulivoimapuistonn rakentamis
selle
soveliasta aluetta
a
on en
nsisijaisesti h
huomioitu se
euraavat tekijät:
x
x
x
x
x
x

Hyvät tu
uuliolosuhtee
et
Rajoitetttu etäisyys sähköverkkoo
s
on
Riittävän laaja alue, jossa veden
n syvyys on rajoitettu
r
ja olosuhteet
o
peerustusten
rakentamista varten ovat otollise
et
Rauhalliset aalto- ja virtausolosu
uhteet
Riittävä etäisyys ran
nnikosta, jotta
a voidaan rajjoittaa visuaa
aliset vaikutuukset ja muut
v
häiriöt väestölle
Ristiriida
at muiden intressien kan ssa

Mahdolliset vaihtoehtoiset sijaintipa
aikat, joissa on
o mahdollisuus saavuttaaa sama tavo
oite
a, voisivat olla Hoburgin m
matalikko, No
orra Midsjöbanken tai rannnikkoa lähe
ellä
lähialueella
1
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Hallituksen päätös 2011-05
5-31, M2010/488
84/Ma/M

olevat mata
alikkoalueet  noin 30 m syvyys (Kuv
va 4-1). Vaihttoehdot tarjooavat riittävän
n
laajan alue
een, jossa vedenkorkeus on sopiva, etäisyys
e
sähk
köverkkoon oon kohtuullinen ja
olosuhteet ovat muissa
a suhteissa o
otolliset.

Kuva 4-1 Ote raportista Sydh
havsvind [44] un
nderlag för plane
ering av havsba
aserad vindkraftt. Mahdolliset
vaihtoehtoisett sijaintipaikat sisältävät suurem
mman ristiriidan
n vastakkaisten intressien
i
suhteeen verrattuna Södra
S
Midsjöbanken
niin, joka Norra Midsjöbankenin
M
n tavoin on julisttettu valtakunna
allisesti kiinnostaavaksi kohteeks
si
tuulivoiman tu
uotantoa varten..

nut perusteel lisen analyys
sin koskien vastakkaisia
v
intressejä
E.ON Vind on toteuttan
mainittujen sijaintivaihto
oehtojen suh
hteen (Tauluk
kko 4-2).
Taulukko 4-2 Vaihtoehtoisten
n sijaintipaikkoje
en arviointi ottae
en huomioon errilaiset tuulivoim
mapuistoa koskevat
näkökohdat samassa suuruu
usjärjestyksessä
ä kuin Södra Mid
dsjöbankenin ny
ykyinen arviointiti. Kunkin näkök
kohdan
n
kyseis
isen sijaintivaihttoehdon puolestta (+) vai sitä vaastaan (–) Kun tietyllä
t
osalta on arviioitu, puhuuko näkökohta
näkökohdalla ei arvioida olev
van merkitystä kkyseisen sijaintip
paikan suhteen,, tämä ilmaistaaan nollalla (0).
Mahdollinen

Hoburgin

Rannikon

matalikko

läheis
syys

-

-

0

0

-

0

0

0

-

Tuulivoima

+

+

0

0

Koottu

+

0

-

---

en
Södrra Midsjöbanke

Norra Midsjöbanken

0

-

0

intressiristiriiita
Suojattu luontto
(Natura 2000))
Suojeluarvot
kulttuurimaise
emassa
Näkemäaluee
et
Valtakunnan etu
e

laatuarviointi
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anomainen on
o julistanut kkummankin Midsjöbanke
M
nin matalikoon
Energiavira
valtakunna
allisesti kiinno
ostavaksi koh
hteeksi tuuliv
voimakäytöss
sä. Katsaus taulukossa
Taulukko 4-2
4 osoittaa, että intressirristiriitoja on vähemmän
v
Södra
S
Midsjööbankenin alueella
verrattuna muihin vaihto
oehtoihin sa manaikaises
sti, kun Södra
a Midsjöbankkenilla ei ole
Natura 200
00 -määräystten mukaista
a tiukkaa suo
ojaa.
Energiavira
anomainen kirjoittaa
k
valta
akunnan intre
essialueiden selvityksen lähetteessä
(Remiss gä
ällande urvall av områden
n avseende riksintresse
r
för
fö vindbruk ttill havs 2011
1-0719, dnr 440
0-10-5138), että
e Natura 2
2000 -alueet eivät automa
aattisesti olee ristiriidassa tuulivoimaloiden merelle rak
kentamisen kkanssa. Sitä vastoin pain
notetaan, ettää tuulivoimaloiden
perustamin
nen Natura 2000 -alueille
e 1) asettaa suuret
s
vaatim
mukset selvityyksille, jotka
voivat osoitttaa, että suu
unniteltu projjekti ei merkiittävästi vahingoita niitä aarvoja, joita
Natura 200
00 -alueella on
o tarkoitus ssuojella, sekä
ä 2) että tulee olla vaikeaampaa saada
a
lupaa tuulivvoimalalle nä
äillä alueilla.
Edellä esite
ettyjen edelly
ytysten lisäkssi sijainti Söd
dra Midsjöba
ankenilla on lyyhyemmän
etäisyyden vuoksi hyvin
n edullinen ja
a muita parempi vaihtoeh
hto, kun on ky
kyseessä
mahdollisuus tehdä liitä
äntä NordBallt-kaapeliin.
Södra Midssjöbankenin projektin ano
omukseen liittyvän työske
entelyn aikanna Puolan
viranomaisset ovat julkis
staneet nime
ettyjä suunnittelualueita merellä
m
tapahhtuvalle
tuulivoiman
n tuotannolle
e Puolan talo usvyöhykkee
ellä (liite 3).
Puolan vira
anomaiset ov
vat jättäneet pois yhden Södra
S
Midsjö
öbankenin m
matalammissa
a
osissa Puo
olan talousvyöhykkeellä ssijaitsevan alueen tuulivoimaa koskevvalta
suunnittelualueeltaan2. BaltSeaPlan
nin neuvottellumateriaalin
n3 (työmateriaaali) mukaan
n
män vahvistaaa puolalaisen
soran- ja hiekanoton inttressit kattavvat kyseisen alueen. Täm
Baltex-yhtiö
ön tekemä sijoituslupaha
akemus4 tuulivoimapuisto
olle Södra Miidsjöbankenin
puolalaisella osalla, jok
ka ympäristövviranomaiste
en kautta julk
kistettiin Ruottsissa Espoo
on
e, että Baltex
xilla on "lupaa luonnon
sopimuksen mukaisesti. Hakemukssesta ilmenee
yntämiseen"", minkä tulkittaan olevan lupa soran- jja hiekanotto
oon.
malmiesiinttymien hyödy
Puolan vira
anomaiset ov
vat myös jättä
äneet merelllä Puolan talousvyöhykkeeellä sijaitsev
vat
Natura 200
00 -alueet po
ois niistä alue
eista, jotka on
n osoitettu tu
uulivoiman tuuotannon
suunnittelulle (ks. liittee
et 2 ja 3). Täm
mä koskee esimerkiksi
e
alueita PLC9990001, Lawic
ca
Slupska ja PLB990003, Zatoca Pom
morska. Södra Midsjöban
nkenia ei ole osoitettu Na
atura
2000 -aluee
eksi sen ene
empää Puola
an kuin Ruots
sinkaan talou
usvyöhykkeeellä.
2

Maciej Stryjecki, FNEZ (2011) Poland – ne
ew off-shore win
nd energy marke
et in Europe, Euuropean Wind Energy
E
Associationin (EWEA) konferrenssissa Amste
erdamissa 29. marraskuuta–1.
m
joulukuuta julkaaistu esite.
3
BalticSeaPla
an on EU:n raho
oittama Itämere
en aluetta koske
eva INTERREG--projekti, jonka ttehtävänä on ke
ehittää
menetelmiä merta
m
koskevan integroidun suu
unnittelun ja Itäm
meren kestävän kehityksen muukaisten resurss
sien
käyttämiseksi. Kuninkaallinen
n Tekninen Korkkeakoulu ja luon
nnonsuojeluvira
anomaiset läheissessä yhteistyössä
a ovat projektin rruotsalainen osapuoli. Projektiin sisältyy pilottiitutkimuksia, mu
uun
Göteborgin yliopiston kanssa
muassa koskiien Södra Midsjöbankenia. http
p://www.baltseaplan.eu/
4
Merialueella
a pohjoisella Itäm
merellä sijaitsevva tuulivoimapuisto, Projektin tietokortti
Hakija: Baltexx Power S.A.Ul. Krucza 24/26 0
00-526 Warszaw
wa kesäkuu 2011
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E.ON Vind on, mainittujjen läheisillä
ä ulkomeren matalikoilla sijaitsevien
s
vvaihtoehtoiste
en
än 300 tuulivoimalan sijoiittamista
sijoituspaikkkojen lisäksii, myös harkiinnut enintää
välittömästi Södra Mids
sjöbankenin lläheisyyteen
n > 28 m syvy
yyteen. Tällaainen sijainti tulisi
1) johtamaa
an suurempa
aan ristiriitaa
an kalastusintressin kanssa, koska suuurimmat
kalamäärätt otetaan troo
olilla varsina isen Södra Midsjöbanken
M
nin ulkopuoleelta, 2)
sisältämään suuremma
an riskin konfflikteista merriliikenteen ka
anssa, koskaa tällainen sijainti
tulee lähem
mmäksi lähellä sijaitsevia
a vilkkaasti liikennöityjä la
aivaväyliä, seekä 3)
aiheuttama
aan lisäkusta
annuksia tuul ivoimaloiden
n rakennustyössä.
Edellä esite
ettyjen syiden vuoksi E.O
ON Vind on valinnut
v
Södrra Midsjöbannkenin ympärristöja teknisistä
ä syistä sopivimmaksi sij oitusvaihtoehdoksi suure
elle tuulivoim
mapuistolle.

4.3

Kokoonpa
anovaihtoeh
htoja
Tuulivoima
apuistojen kokoonpano vo
oi vaihdella useiden
u
eri parametrien m
mukaisesti, jo
oista
tärkeimmätt esitetään ta
aulukossa
Taulukko 4-3.
4
uttujia
Taulukko 4-3 Kokoonpanovaihtoehtojen muu
Ominaisuus

Mitat/Määrä
M

Vaikutus/tu
ulos/seuraus

Tuulivoimaloid
den mitat

Kokonaiskorkeus
K
s, roottorin

Visuaalinen vaikutus tarkkaailijan sijaintipaik
kasta

lä
äpimitta, naselli n korkeus,

riippuen

väritys
v
Tuulivoimapuiston

Nelikulmainen,
N
e
elliptinen jne.

ulkoinen muotto

Visuaalinen vaikutus tarkkaailijan sijaintipaik
kasta
riippuen

Laitosten välin
nen

Rivien
R
ja riveissä
ä olevien

ujen
Vaikuttaa todennäköisesti ttalvehtivien lintu

etäisyys

yksittäisten
y
voim
maloiden välinen
n

taipumuksee
en välttää suureessa tai pieness
sä

etäisyys
e

mitassa puis
stoa

Säännöllisyys
S

Visuaalinen vaikutus

N

Vaikuttaa tuulivoimapuistonn pinta-alaan,

Voimaloiden
sijoittelumalli
den määrä
Tuulivoimaloid

sedimentin leviämiseen
l
louuhintatöiden
yhteydessä, kaapelien kokoonaispituuteen sekä
s
pohjan kasv
villisuuteen ja elääimistöön
Muut rakenne
elmat

Esim.
E
HVDC-ase
emien ja

Rajallinen vaikutus puiston alueella

mittausmastojen
m
n määrä ja
sijoitus
s
Tuulivoimapuiston pinta-

Alue,
A
joka jää ulo
oimpien

Vaikuttaa tapaan, jolla esim
merkiksi talvehtiv
vat ja

ala

voimaloiden
v
välissen linjan

yli lentävät linnut, kalastukssen harjoittaminen ja

sisäpuolelle
s
sekä
ä tietyn

e hyödyntävät m
merialuetta
meriliikenne

le
evyinen suoja-a
alue
Veden syvyyss

M

Ohjaa vaikutuksen kohteenna olevan
mistön tyyppiä
pohjakasvillisuuden ja -eläim

yksittäisten vo
oimaloiden
kohdalla
Kaapelit puistton

Sijaintisyvyys,
S
yh
hteinen sijainti

Louhinnan/rruoppauksen voolyymit, jotka

alueella:

kaapelikaivanno
k
oissa,

puolestaan vaikuttavat
v
sam
menemiseen, jolla on
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Ominaisuus

Mitat/Määrä
M

Vaikutus/tu
ulos/seuraus

kaapelikaivantoje
k
en syvyys ja

vaikutusta biotaan,
b
synnyttäävät tilapäistä

pituus
p

elinympäristtön tuhoutumistaa merenpohjalla
a
tietyssä syvy
yydessä.

Perustusmene
etelmä:

Monopile-,
M
gravittaatio-, ristikko--

Louhinnan/rruoppauksen voolyymit, jotka

, kolmijalka- jne.

puolestaan vaikuttavat
v
sam
menemiseen, jolla on
vaikutusta biotaan,
b
synnyttäävät pysyvää
elinympäristtön tuhoutumistaa merenpohjalla
a
tietyssä syvy
yydessä.

oparametrit ta
avoitteenaan hyödyntää ooptimaalises
sti
E.ON Vind on valinnut kokoonpano
Södra Midssjöbankenin alueen tuulirresursseja sa
amalla kun perustuskustaannukset jää
ävät
mahdollisim
mman pieniks
si. Ympäristö
övaikutusta voi
v vähentää pienentämäällä laitosten
ntokapasitee
määrää ja puiston koko
onaispinta-ala
aa. Tämän myötä
m
myös sähköntuotan
s
etti
pienenee. Vaihtoehdon
V
n ei katsota tu
uottavan ympäristöetua, joka vastaa
sähköntuottantokapasite
eetin menetyystä. Södra Midsjöbanken
M
nin tuulivoim
man laajennuk
ksen
etujen, kan
nnattavuuden
n ja ympäristö
öystävällisen
n sähköntuottannon arvioiidaan
suunnitellussa laajuude
essa ylittävän
n kielteiset ympäristövaik
kutukset (ks. luku 7, 0 & 11).
1
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14

Rajat ylitttäviä vaikutuksia ja s eurauksia

14.1

Kalat ja ka
alastus
Luvussa 8.4 esitettävätt tiedot kaloje
en esiintymis
sestä Södra Midsjöbanke
M
enilla perustu
uvat
Ruotsin talo
ousvyöhykke
eellä (SEZ) ta
apahtuneisiin koepyynteihin ja niidenn saaliisiin. Niiden
N
katsotaan olevan
o
voima
assa myös u lkomeren ma
atalikolla ja sen
s ympäristtössä Ruotsin
n
talousvyöhykkeen ulkop
puolella (luku
u 8.4, Tabell 8-3). Rajat ylittävässä
y
peerspektiiviss
sä
erityisen merkittäviksi katsotaan
k
toissaalta lajit, jo
otka vaeltava
at pitkiä matkkoja, ja toisaa
alta
lajit, jotka ovat
o
taloudellisesti kiinnosstavia kalasttajille maasta
a riippumattaa.

14.1.1

Kalojen essiintyminen
Södra Midssjöbankenilla
a on pyydettyy sekä lohta että
e meritaim
menta. "Allt oom fisk" verkkosivusston mukaan
n Puolan vessialueilla merrkittyjä lohenpoikasia on ssaatu saaliik
ksi
Blekingen, Öölannin ja Medelpadin ja Norrbotte
enin vesiltä. Danziginlahd
D
della merkitty
yjä
lohenpoika
asia on pyyde
etty Pohjois-S
Suomessa. Myös
M
meritaimenen osaltta on
dokumento
oitu pitkäaika
aisia vaellukssia [37].
Ankeriaan (Anguilla ang
guilla) merkin
o
etttä vaeltavat hhopea-ankerriaat
ntäkokeilut osoittavat,
ät suurimmak
ksi osaksi ran
nnikon läheis
syydessä. Piieni määrä vaaellusreittejä
ä
pysyttelevä
kulkee kuite
enkin myös Gotlannin
G
itä
ärannikkoa pitkin. Gotlann
nista vaellus jatkuu joko
Rügeniä ko
ohti, Bornholmin itäpuole lta, tai Ruots
sin rannikkoa
a kohden Ööllannin kautta
a.
Osan näistä ankeriaista
a voidaan aja
atella ohittavan Södra Midsjöbankeni n suunnates
ssaan
kohti Puola
an, Tanskan ja
j Saksan m
merialueita.
Nokkakala (Belone Belone) ja makrrilli (Scomberr scombrus) vaeltavat suuuressa osas
ssa
Itämerta, jä
älkimmäinen tilapäisten ssuolavesipuls
ssien aikana,, ja niiden arv
rvioidaan
vaellustenssa aikana liik
kkuvan eri va
altioiden vesia
alueilla.
Millekään mainituista
m
va
aeltavista laj eista ei tuuliv
voimapuistollla arvioida oolevan muita
kielteisiä va
aikutuksia ku
uin rakennussaikaiset tilap
päiset ja paik
kalliset häiriött.

14.1.2

Kalastus
ntoisina lajein
na pidetään lähinnä
l
tursk
kaa, silliä, kiloohailia, lohta
a sekä
Kaupallisessti mielenkiin
kampelaka
aloja, kampelaa, punakam
mpelaa ja piik
kkikampelaa.
Kalastusmu
uodot eroava
at toisistaan varsinaisella
a Södra Mids
sjöbankenin aalueella ja
matalikkoa ympäröivillä
ä vesillä. Mattalikon ulkopuolella kalas
stus tapahtuuu enimmäkse
een
liikkuvilla pyydyksillä (trrooli), joista vvälivesitrooli on tavallisin. Turskaa, siilliä ja kilohaiilia
kalastetaan
n enimmäkse
een tällä men
netelmällä. Varsinaisella
V
Södra Midsjjöbankenin
alueella käytetään ensi sijassa passsiivia pyydyk
ksiä (esim. ve
erkko ja koukkut). Lohta ja
a
kampelaa, punakampelaa ja piikkika
ampelaa kalastetaan enimmäkseen ttällä tavoin.
Itämeren maista
m
pyynnö
östä saadut tiedot osoitta
avat, että Puolasta, Sakssasta ja Ruottsista
tulevat kala
astajat kalasttavat merkittä
äviä määrejä
ä kalaa ICES
S-ruudusta 400G7, joka kä
äsittää
Södra Midssjöbankenin alueen. Main
nittujen maid
den lisäksi ka
aikki Itämerenn maat, joilta
a
tietoja on saatu,
s
suoraa
an tai välillise
esti Nordstreamin ympäristöanalyysieen kautta,
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harjoittavatt jossain mää
ärin kalastussta Södra Mid
dsjöbankenia
a ympäröivillää vesillä. Täm
mä
koskee Suo
omea, Tansk
kaa, Viroa, L
Latviaa ja Liettuaa.
Ruotsi harjoittaa kalastusta varsina isen Södra Midsjöbanken
M
nin alueella. Arvioiden
mukaan luu
ultavasti useammatkin m
maat harjoittav
vat jonkinlais
sessa laajuuddessa kalasttusta
varsinaisen
n Södra Mids
sjöbankenin a
alueella, ens
si sijassa lähimpänä alueetta sijaitseva
at
maat. Kalastusta koske
evien tietojen
n erittelyt (tiettoja on vain Ruotsista) ossoittavat, että
ä
tämän alue
een saaliissa enemmistön
nä ovat tursk
ka, kilohaili ja
a piikkikampeela ja että
passiiviset pyydykset (v
verkko, lohis iima, koukut) ovat vallitse
evina pyydykksinä varsina
aisen
matalikon alueella.
a
Täm
män mallin arrvioidaan kos
skevan myös
s muita maitaa.
E.ON Vind tulee pyytäm
mään, että tu
uulivoimapuis
ston alue suljjetaan kaikellta
meriliikente
eeltä. Mikäli näin
n
tapahtu u, tämä merrkitsee pääas
siallisesti kiinnteillä pyydyk
ksillä
turskaa, kilohailia ja piik
kkikampelaa
a koskevan ka
alastuksen vähenemistä.
v
. Nämä lajit
ä tapauksess
sa rauhoitetu
un vyöhykkeen, minkä arrvioidaan jonnkin verran
saavat siinä
suosivan näiden lajien kantojen keh
hitystä.

14.2

Linnut

14.2.1

Johdanto
8 kuvataan
n Södra Midssjöbankenin lintufaunaa sekä
s
ympärisstövaikutuksia,
Kohdassa 8.7
tuloksia, se
eurauksia ja mahdollisia h
huolenpitotoimenpiteitä.
Lintujen mu
uutto tapahtu
uu valtakunn anrajoista riippumatta. Södra Midsjöbbanken sijaittsee
keskeisellä
ä paikalla kaa
akkoisella Itä
ämerellä, melko lähellä us
seiden maideen
talousvyöhykkeitä, alue
evesiä ja rann
dassa täydennnetään kuva
aa,
nikkoalueita.. Tässä kohd
joka esitetä
ään kohdassa 8.7, tiedoil la, jotka mah
hdollistavat liintuihin kohddistuvien
vaikutusten
n ja seuraustten arvioinnin
n Itämeren kokonaisperspektiivistä näähtynä,
valtakunna
anrajoja huom
mioon ottama
atta.
Kaakkoisen
n Itämeren keskeisissä kkohdissa on ulkomerellä
u
sijaitsevista
s
m
matalikoista
muodostuvva konglomerraatti, jonka a
alueella ekologiset olosu
uhteet ovat yhhdenmukaiset.
Lähimpänä
ä sijaitsevat ulkomeren
u
m
matalikot ovatt Hoburgin matalikko,
m
Noorra Midsjöba
anken
ja Lawica slupska
s
(liite 2). Merkittävvä ekologinen tekijä on, että
e tämä osaa Itämerestä ei
milloinkaan
n jäädy [59]. Siksi on luulttavaa, että ulkomeren
u
ma
atalikoiden jaa talvisaikaan
enemmän tai
t vähemmä
än jääpeitteissten Itämeren rannikkoalueiden välillää vallitsee yh
hteys,
joka vaikutttaa Södra Midsjöbanken illa ja muilla matalikoilla oleskelevaan
o
n
lajikokoonp
panoon ja linttumäärään. O
On myös luu
ultavaa, että ulkomeren m
matalikoiden välillä
vallitsee ke
eskinäinen yh
hteys niin, etttä linnut voiv
vat siirtyä ma
atalikolta toisselle esimerk
kiksi
kulloinkin vallitsevan
v
ra
avintokilpailuttilanteen seu
urauksena.
Toinen tärkkeä ekologinen tekijä näilllä ulkomeren matalikoilla
a on siellä essiintyvä suuri
määrä sinissimpukoita (M
Mytilus edulis
is), jotka muo
odostavat rav
vintoketjussaa renkaan
primaarituo
ottajien ja primaarikuluttaj
ajien (eläinpla
ankton ja fyto
oplankton) jaa
sekundaariikuluttajien, mm.
m sukeltaj asorsat, kute
en alli (Clang
gula hyemalis
is), haahka
(Somateria
a molissima), mustalintu ((Melanitta nig
gra) ja pilkka
asiipi (Melaniitta fusca), vä
älille.
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14.2.2

Vaikutus l ajeihin, jotk
ka oleskelevvat mataliko
olla
ukuun on tehty lentoinven
ntointeja kohteena alli, joka on lukumääärältään
Projektin lu
ylivoimaise
esti suurin Sö
ödra Midsjöb
bankenilla havaittu lintulajji (Tabell 8-55). Taulukoss
sa
Tabell 8-6 esitetään
e
mu
uita lajeja, joiita on havaitttu projektin lukuun tehtyjeen inventointien
yhteydessä
ä. Seuraavas
ssa esitetään
n näiden lajie
en tilanne Itämeren alueeella
kokonaisuu
utena yhdess
sä projektin a
aiheuttamien
n tulosten ja seurausten
s
aarvioinnin kanssa.
Alli (Clangu
ula hyemalis),
Alli pesii sirrkumpolaaris
sesti arktisilla
a rannikkoalu
ueilla tunturijärvillä ja tunddra-alueella..
Globaalin populaation
p
arvioidaan
a
ollevan 6,2–6,8
8 miljoonaa aikuista
a
yksillöä.
Länsisiperialaiset ja pohjoiseuroopp
palaiset kann
nat talvehtiva
at Itämerellä.. Lajin tilanne
e
arvioidaan elinvoimaise
eksi globaalissesta näköku
ulmasta katsottuna [7]. Itäämerellä
talvehtivan populaation arvioidaan vvähentyneen
n runsaasta 4 miljoonastaa vajaaseen 1,5
miljoonaan yksilöön vuo
osien 1993 ja
a 2009 välillä
ä [59]. Vähe
enemisen syittä ei ole selv
vitetty.
Itämeressä
ä suurimmat lintutiheydet ja suurin mä
äärä talvehtiv
via alleja löyttyvät Södra ja
j
Norra Midssjöbankenilta
a, Hoburgin m
matalikolta ja
a Lawica Slup
pskalta sekä rannikkoalueilta
Pommerinlahdella, Riia
anlahdella ja Irbensalmes
ssa. Suurissa
a osissa näisstä alueista,
M
n, arvioidaan
n tiheyden ole
evan > 75 ykksilöä
mukaan lukkien Södra Midsjöbanken
neliökilome
etriä kohden.
Tutkimustu
ulos Nystedin
n tuulivoimap
puistosta oso
oittaa, että allihavaintojenn määrä puisttossa
(ennen verrtailua käyttöö
önoton jälke iseen aikaan
n) väheni 90 prosentilla vverrattuna aik
kaan
ennen puisston rakentam
mista [47]. Jo
os Tanskan Nystedin
N
ja Horns
H
revin ppuistoista saa
adut
kokemukse
et, että allit vä
älttävät tuulivvoimapuistojjen aluetta vo
oimaloiden kkäyttöaikana,,
pätevät myyös Södra Midsjöbankeni lla, tämä voi merkitä kark
keasti arvioidden noin 24 000
0
2
2
yksilön (0,9
9 x 350 km x 75 yks/km = 23 625 yk
ksilöä) poistu
umista alueellta, mikä vas
staa
noin 1,6 % Itämerellä ta
alvehtivasta a
allikannasta..
n (Nysted, Ho
orns rev) seu
urannat ulottuvat muutam
man vuoden
Tanskalaisten puistojen
päähän puistojen käyttö
öönotosta. T
Tarkkaa tietoa
a ei ole siitä, tapahtuuko pitemmän ajjan
kuluessa to
ottumisvaikuttus. Tanskan
n vesillä allitiheys on pien
nempi kuin S
Södra
Midsjöbankkenilla, mikä merkitsee, e
että niiden ve
etovoimaisuu
us allien suhtteen on heiko
ompi.
Kannan pie
enentyessä heikompilaat
h
uisista biotoo
opeista (marrginaalinen eelinympäristö
ö)
luovutaan ensimmäisen
e
nä. Tämä me
erkitsisi sitä, että allit eivä
ät yhtä helpoosti karkkoa Södra
S
Midsjöbankkenilta.
Nystedin tu
uulivoimalat sijaitsevat
s
50
00 metrin etä
äisyydellä tois
sistaan, kun ne puolestaan
Södra Midssjöbankenilla
a sijoitetaan n
noin 1000 metrin päähän
n toisistaan. O
On vielä yksi
tekijä, joka puhuu sen puolesta,
p
että
ä siirtymävaikutus on heikompi Midsjööbankenilla kuin
Nystedissä
ä.
Siirtymällä sellaisenaan
n ei yksinään
n katsota olev
van Itämeren
n talvehtivaaan allipopulaa
atioon
merkittävää
ä vaikutusta.
Aikaisemm
missa kolmess
sa kappaleesssa esitetyn pohjalta arvioidun siirtym
män (1,6 %
talvehtivastta allikannas
sta) katsotaa n edustavan "pahinta ma
ahdollista tilaannetta".
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Ennakoitua
a vaikutusta ei
e kuitenkaan
n voida arvio
oida merkityk
ksettömäksi, jjos se yhdisttyy
(kumulatiiviset vaikutuk
kset) muihin e
elinympäristö
ön tuhoihin seurauksena
s
a tuulivoimalo
oiden
perustamissesta tai muis
sta vastaava
alla tavalla va
aikuttavista häiriöistä
h
allieen
talvehtimisa
alueen tärke
eimmissä osisssa.
Kuikka ja kaakkuri
k
(Gav
via arctica, G
Gavia stellata
a)
Kummankin kuikkalajin levinneisyyssalueet pohjo
oisilla leveysasteilla ympääri maailman
n ovat
hyvin laajatt. Birdlife inte
ernational [7]] esittää kark
keana arviona aikuisten kkuikkien
kokonaismääräksi 280 000–1 500 0
000 yksilöä ja
a kaakkurien
n kokonaismäääräksi 200 000–
0
590 000 ykksilöä. Kump
pikin laji muu
uttaa talvisaik
kaan avoimillle vesille piteemmälle etelään,
mukaan lukkien Itämeren ja Länsi-Eu
uroopan rann
nikkovedet. Luoteis-Euro
L
oopan
talvipopulaation suuruu
udeksi on arvvioitu 250000
0–500 000 kuikkayksilöä
k
ä ja 150 000–
–450
000 kaakku
uriyksilöä, joiista 1-2 % (vvajaat 9000 yksilöä)
y
arvio
oidaan talvehhtivan Itämerellä
[59].
en tiheydet ovat
o
suurimm
mat, ovat rannnikkoalueet
Itämeren alueet, joissa kuikkalintuje
eteläisessä
ä Virossa, La
atviassa (Irbe
ensalmi ja Riianlahti), Liettuassa ja Poommerinlahd
della
[59], joissa tiheydet koh
hoavat kolme
een yksilöön// km2. Myös Kalmarinsalm
men eteläisis
ssä
holminlahdella ja Skälderrviken-lahdella on merkitttävä määrä ttalvehtivia
osissa, Lah
kuikkalintujja.
alikolla on ed
Midsjö-mattalikoilla ja Hoburgin mata
dellä mainittu
uja alueita väähäisempi
suhteellinen merkitys ta
alvehtiville ku
uikkalinnuille
e, joiden mää
ärän arvioidaaan olevan 0,3
yksilöä/km2 Norra Midsjöbankenilla ja Hoburgin matalikolla ja 0,1 yksilöää/km2 Södra
Midsjöbankkenilla [59].
Valvontaoh
hjelma ja seu
uranta ovat o
osoittaneet, että
e kuikkalinnut täysin taai suuressa määrin
m
välttävät merellä sijaitse
evia tuulivoim
mapuistoja [5
59, 12, 47].
Jos muista merellä sijaitsevista tuullivoimaloista saadut koke
emukset päteevät myös Sö
ödra
2
vioiden noin 35 yksilön (3350 km x 0,1
Midsjöbankkenilla, tämä voi merkitä karkeasti arv
yks/km2 = 35
3 yksilöä) poistumista
p
a
alueelta, mikä
ä vastaa noin
n 0,5 % Itämeerellä
talvehtivastta kannasta. Södra Midsjjöbanken ei kuulu merkittävimpiin kuiikkalintujen
alueisiin Itä
ämerellä. Siirrtymällä ei ykksinään katso
ota olevan Itämeren talveehtivaan
kuikkalintujjen populaatioon merkittä
ävää vaikutusta.
Merimetso (Phalacroco
orax carbo)
Merimetson
n globaali lev
vinneisyysalu
ue on hyvin laaja
l
ja lintujen määrä arrvioidaan karrkeasti
1,4–2,9 milljoonaksi yks
silöksi. Luote
eisen populaa
ation suuruud
deksi arvioiddaan 500 000
0
yksilöä, joissta noin 54 000
0 talvehtii IItämerellä. Itämeren talve
ehtiva merim
metsokanta
koostuu suurelta osalta
aan Norjan lä
änsirannikolta
a muuttaneis
sta linnuista. Itämeren alu
ueella
pesivistä merimetsoista
m
a suuri osa m
muuttaa talve
en ajaksi Välimerelle. Lajji on voimakk
kaasti
lisääntynyt viimeksi kuluneiden vuo
osikymmenten aikana. Su
uurimmat määärät talvehtiv
via
merimetsojja oleskelee Ruotsin, Tan
nskan, Saksa
an ja Puolan rannikkovessissä [59]. Sö
ödra
Midsjöbankken ei erotu paikkana,
p
jollla olisi suuri merkitys talv
vehtiville meerimetsoille.
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Valvontaoh
hjelma ja seu
uranta ovat o
osoittaneet, että
e merimets
soja havaitaaan
tuulivoimap
puistoissa my
yös niiden kä
äytön aikana
a [12, 47]. Tuulivoimalan rrakentamise
ella
Södra Midssjöbankenille
e ei arvioida o
olevan kielte
eisiä vaikutuk
ksia merimetssolle.
Haapana (A
Anas penelo
ope)
Laji on laajalle levinnyt ja sen globa
aalin kannan arvioidaan olevan
o
2,8–33,3 miljoonaa
a
yksilöä. Se
en ravintona ovat
o
levät ja vesikasvit ja
a se esiintyy normaalisti vvesistöjen
matalilla alueilla. Se talvehtii varsina
aisen Itämerren länsipuolella Juutinraaumasta ja
Tanskan Beltin salmista
a alkaen [59]]. Pieniä mää
äriä havaittiin
n Södra Midssjöbankenilla
a
ntien yhteyde
essä. Stora M
Midsjöbanken
nin
vuonna 2011 projektin lukuun tehtyjjen inventoin
arvioidaan olevan merk
kitykseltään vvähäinen lajin talvehtimis
spaikkana.
Lapasotka (Aythya marrila)
ääasiassa tu
unturi- ja tund
dra-alueilla mutta
m
myös harvinaisena
h
Suomen ja
Laji pesii pä
Ruotsin Itämeren rannikkoalueilla. G
Globaalin po
opulaation arv
vioidaan karkkean arvion
evan 1,2–1,4
4 miljoonaa yyksilöä [7]. Ta
alvehtivan ka
annan suuru udeksi Itäme
erellä
mukaan ole
on arvioitu 127 000 yks
silöä, joista va
altaosa talve
ehtii Puolan, Saksan ja Taanskan
vesialueide
en lounaisosiissa. Stora M
Midsjöbanken
nin arvioidaan olevan talvvehtivalle kannalle
merkitykseltään vähäinen.
Mustalintu (Melanitta niigra)
pulaation arv
vioidaan kark
kean arvion m
mukaan olev
van
Mustalinnun maailmanlaajuisen pop
2,1–2,4 milljoonaa yksilö
öä. Laji pesiii tunturiympä
äristössä ja arktisilla
a
alueeilla muun mu
uassa
Skandinaviiassa ja Venäjällä. Itäme ren talvehtivan kannan suuruudeksi oon arvioitu
412 000 ykksilöä[59], ja kanta on pie
enenemään päin.
p
Suurin määrä talvehhtivia mustalintuja
löytyy Katte
egatista, Belttin salmista jja Pommerin
nlahdelta. Lajjin arvioidaann olevan herkkä
merelliselle
e tuulivoimalle [7]. Stora M
Midsjöbanke
enin arvioidaa
an olevan tallvehtivalle
kannalle ko
okonaisuuten
na katsoen m
merkitykseltään vähäinen.
Pilkkasiipi (Melanitta
(
fusca)
Pilkkasiiven
n maailmanla
aajuisen pop
pulaation arvioidaan karkean arvion m
mukaan oleva
an
1,7–3,0 milljoonaa yksilö
öä. Laji pesiii sisäjärvillä ja
j rannikoilla
a havumetsävvyöhykkeellä
ä
mukaan lukkien varsinaisen Itämeren
n (Öölannista
a pohjoiseen
n), Selkämere
ren ja Perämeren
Ruotsin, Su
uomen ja Ba
altian ranniko
ot. Itämeren talvehtivan
t
ka
annan suuruuudeksi on arrvioitu
373 000 ykksilöä[59], ja kanta on pie
enenemään päin.
p
Suurin määrä talvehhtivia mustalintuja
löytyy Pom
mmerinlahdeltta, Puolan ra
annikolta, Ka
aliningradin ulkopuolelta jaa Riianlahde
elta.
Lajin arvioidaan olevan herkkä mere
relliselle tuulivoimalle [7]. Stora Midsjööbankenin
arvioidaan olevan talve
ehtivalle kann
nalle kokonaisuutena kats
soen merkityykseltään
vähäinen.
Haahka (So
omateria mo
ollissima)
Laji on eritttäin laajalle levinnyt pohjo
oisella pallon
npuoliskolla ja
j sen maailm
manlaajuisen
n
kannan arvvioidaan olev
van 3,1–3,8 m
miljoonaa aik
kuista yksilöä
ä [7]. Talvehttivan kannan
n
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arvioidaan Itämerellä ko
ohoavan 515
5 000 yksilöö
ön [59], mikä merkitsee ssuuruusluoka
altaan
50 % vähenemistä aika
aisemmin 198
88–1993 teh
htyihin arvioih
hin verrattunaa.
Suurimmatt talvehtivien haahkojen ttiheydet löyty
yvät Itämeren
n lounaisimm
masta osasta
a
Tanskan ja
a Saksan ves
sialueilta (Kie
elinlahti, Vähä-Belt, eteläinen Fyn-saaari) [59].
Käytettävisssä olevat tuttkimukset ossoittavat, että
ä haahka ei välttele
v
tuulivvoimapuistoja
a
(Nysted, [4
47]) ja että sittä esiintyy tu ulivoimapuis
stojen alueellla [73] myös käytön aikan
na.
Koska Södra Midsjöban
nken ei kuulu
u haahkan tä
ärkeimpiin talvehtimisalueeisiin ja kosk
ka
haahkan eii ole osoitettu
u välttelevän
n tuulivoimap
puistoja, Södrra Midsjöbannkenin puisto
olla ei
arvioida ole
evan vaikutusta Itämeren
n haahkakantaan.
Isokoskelo (Mergus me
erganser)
ajalle levinnyyt pohjoisella
a pallonpuolis
skolla ja sen
Laji on ääriimmäisen laa
maailmanla
aajuisen kannan arvioida
aan karkean arvion
a
mukaan olevan 1,,7–2,4 miljoo
onaa
aikuista ykssilöä [7]. Itäm
meren talveh tivan kannan
n suuruudeks
si arvioidaann 66 000 yksiilöä
[59]. Isokosskelo talvehtii suurimmaltta osin rannikon läheisyy
ydessä sijaitssevilla mataliilla
vesialueilla
a. Stora Mids
sjöbankenin a
arvioidaan ollevan talvehttivalle kannaalle
kokonaisuu
utena katsoe
en merkitykse
eltään vähäin
nen.
Tukkakoskkelo (Mergus serrator)
Laji on ääriimmäisen laa
ajalle levinnyyt pohjoisella
a pallonpuolis
skolla ja sen
maailmanla
aajuisen kannan arvioida
aan karkean arvion
a
mukaan olevan 5110 000–620 000
aikuista ykssilöä [7]. Itäm
meren talveh tivan kannan
n suuruudeks
si arvioidaann 25 700 yksiilöä
[59]. Tukka
akoskelo talvehtii enimmä
äkseen ranniikon läheisillä
ä matalilla m
merialueilla, ja
a
talvehtimise
en painopistealue on Itäm
meren lounaisosa. Lajin yksilömäärät
y
t ovat olleet
pienenemä
ään päin Itäm
meren lounaissosissa, muttta kasvu Ruo
otsin vesialuueilla on ollut
runsasta errityisesti Gotlannin itäran
nnikolla, josta
a raportoidaa
an (8 200 ykssilöä) [59].
Seuranta Lillgrundin
L
tuu
ulivoimapuisttossa osoitta
aa, tukkakosk
kelo ei vältteele
tuulivoimap
puistoa [73].
Tuulivoima
apuiston rake
entamisella S
Södra Midsjöbankenille ei arvioida oleevan kielteisiä
vaikutuksia
a tukkakoske
elolle.
Pikkulokki (Larus minuttus)
hjoisella pallo
onpuoliskolla mukaan lukkien Skandinavian,
Laji on levinnyt laajalle alueelle poh
simäajan ulko
opuolella laji muuttaa ete
elään, muun muassa
Suomen ja Baltian. Pes
Välimerelle
e, Länsi-Euro
oopan Atlantiin rannikolle,, Mustalleme
erelle ja Kasppianmerelle.
Maailmanla
aajuisen kannan suuruud
deksi arvioida
aan karkean arvion mukaaan 97 000–2
270
000 aikuista yksilöä [7]..
t
norm
maalisti pitem
mmällä eteläs
ssä ja lounaa
assa. Itämere
ren merkitys,
Pikkulokki talvehtii
mahdollisesti lounaisim
mpia osiaan lu
ukuun ottama
atta, on talve
ehtimisaluee na vähäinen.
Tutkimukse
et Horns revissä ja Nyste
edissä eivät ole
o osoittaneet, että pikkuulokki vältteliisi
tuulivoimap
puistoja [47]. Sitä vastoin
n on mahdolliista, että merkittävä määärä pikkulokke
eja
ohittaa Mid
dsjöbankarna
a-matalikot ja
a keskeiset lo
ounaisen Itäm
meren osat m
muuttomatka
ansa
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aikana. Tuu
ulivoimapuiston rakentam
misella Södra
a Midsjöbank
kenille ei arviioida olevan
kielteisiä va
aikutuksia pikkulokille.
Etelänkiisla
a (Uria algae
e)
Etelänkiisla
a on yhdysku
untapesijä, jo
ota esiintyy arktisilla
a
ja bo
oreaalisilla allueilla ympärri
pohjoisen pallonpuolisk
p
kon. Maailma
anlaajuisen populaation
p
suuruudeksi
s
on karkeasti
arvioiden la
askettu 18 miljoonaa
m
yks ilöä. Se voi tehdä
t
hyvin pitkiä
p
ravinnoonhakumatko
oja
(100 km) ja
a sukeltaa jop
pa 230 metriin syvyyteen. Ravintona ovat
o
pääasiaassa pikkuka
alat
[7]. Suuria yhdyskuntia on Karlsöarrna-saarilla Gotlannin
G
edu
ustalla (15 0000 paria). Pu
uolet
sta linnuista S
Stora Karlsö
ön saarella on
n peräisin Gddanskinlahde
elta.
löydetyistä rengastetuis
Alustavat sijaintimittauk
s
kset (Stora K
Karlsön saare
ella) osoittava
at, että Södrra Midsjöbanken
mahdollisesti sijaitsee etelänkiislan
e
toiminta-alueella suurimman osan vuuodesta (Nils
sson,
dissä viittaav
vat siihen, etttä etelänkiisla
L. 2011:2). Tutkimukset Horns revisssä ja Nysted
ulivoimapuistoja [47].
välttelisi tuu
Etelänkiisla
an pääasiallis
sta ravintoa o
on kilohaili, joka liikkuu 10–50 metrinn syvyydessä
ä.
kannalta erittyisen
Siksi Södra
a Midsjöbank
kenin ei arvio
oida olevan etelänkiislan
e
merkityksellinen. Koska
a etelänkiisla
at oleskeleva
at Södra Mids
sjöbankenin läheisyydess
sä ja
liikkuvat se
en yli, ja mata
alikko sijaitse
ee merkittävien Karlsöarn
na-saarilla sijjaitsevien
yhdyskuntie
en ja tärkeiden Gdanskin
nlahden talve
ehtimisalueid
den välissä, ttiettyä
siirtymävaikutusta ei vo
oida sulkea p
pois.
n ei yksinään
n katsota olev
van Itämeren
n etelänkiisloojen populaa
atioon
Siirtymällä sellaisenaan
merkittävää
ä vaikutusta. Vaikutusta o
on katseltava
a mahdolliste
en kumulatiivvisten vaikutusten
pohjalta yhdessä kaakk
koisen Itäme
eren alueen muiden
m
tuuliv
voimaloiden kkanssa.
Ruokki (Alcca tordea)
Laji pesii lin
ntuvuorilla ja
a kallioseinäm
millä suurissa
a osissa Poh
hjois-Euroopppaa ja Amerikkaa.
Globaalin populaation
p
suuruudeksi
s
on karkeastii arvioiden la
askettu 1,5 m
miljoonaa yks
silöä.
Ruokki oso
oittaa välttele
evää käytöstä
ä merellä sija
aitsevia tuuliv
voimapuistojja kohtaan [4
47].
Ruokki talvvehtii muun muassa
m
etelä
äisellä Itämerrellä.
Södra Midssjöbankenilla
a sijaitsevan tuulivoimapu
uiston vaikutu
ukset arvioiddaan samalla
a
tavoin kuin etelänkiislan
n suhteen.
14.2.3

Vaikutus ohitse
o
muutttaviin lajeih
hin
Södra Midssjöbankenin sijainti Skand
an
dinavian niemimaan kaakkoisimman osan, Baltia
rannikon ja
a Manner-Euroopan pohjo
oisrannikon välissä
v
tekee
e todennäköiiseksi, että
kaikenlaise
et muuttolinnut ohittavat a
alueen säänn
nöllisesti. Kuten kohdastaa 8.7 käy ilm
mi, on
suuri määrä
ä erilaisiin ry
yhmiin kuuluvvia ohitse mu
uuttavia lintujja havaittu S
Södra
Midsjöbankkenilla (JP Få
ågelvind, 20 11).
Useat tutkimukset osoitttavat, että m
muuttavien lin
ntujen onnistuu sovittaa m
muuttoreittins
sä
tuulivoimap
puistojen läpi tai ohi ilman
n merkittäviä
ä kielteisiä va
aikutuksia [133, 62, 59, 47, 73].
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14.2.4

Huolenpito
otoimenpite
eet
Ks. kohta 8.7.3.
8

14.3

Lepakot
Tuulivoima
apuiston ajate
eltavissa olevvat vaikutuks
set lepakoille
e on kuvattu luvussa 8.8.
Taustaselvvitykset, joihin
n viitataan lu
uvussa 8.8, koskevat
k
myö
ös kohtaa 144.3.
Rengasme
erkintälöydökset ovat oso
oittaneet, että
ä kaksi lepakkolajia (isoleepakko,
pikkulepakko) muuttaa kausiluontei sesti Skandinaviasta Eurroopan manttereelle syks
syisin
äärä lepakoita
a, myös lajeja, joita ei piddetä muuttav
vina,
[31]. Elo-lokakuussa merkittävä mä
liikkuu pitkin eteläisen Ruotsin
R
rann
nikoita. On ep
päselvää, missä laajuudeessa nämä la
ajit
todellisuudessa muutta
avat pitkiä ma
atkoja, ja siin
nä tapaukses
ssa, muuttavaatko ne avom
meren
yli.
Rengasme
erkinnät ovat osoittaneet p
pikkulepakoiden mittavaa
a muuttoliikeehdintää
tapahtuvan
n Latviasta Euroopan luotteisosiin [31]]. Se antaa sijaa mahdoll isuudelle, että
pikkulepakkoja voi muu
uttaa meren yyli Södra Mid
dsjöbankenin
n läheisyydesssä.
On luultava
aa, että muutttavia iso- ja pikkulepako
oita jossain määrin
m
ohittaaa Stora
Midsjöbankkenin muuton
n aikana. Ei vvoida sulkea
a pois mahdo
ollisuutta, ettää Södra
Midsjöbankkenilla esiinty
yisi myös mu
uita lajeja me
etsästämässä
ä tuulen kuljeettamia
hyönteisiä, erityisesti lo
oppukesällä j a alkusyksys
stä.
Keväällä 20
012 asennettava mittaussmasto tullaa
an varustama
aan siten, ettää sen avulla
voidaan se
elvittää lepako
oiden mahdo
ollinen esiinty
yminen Södrra Midsjöbannkenilla ja siinä
tapauksesssa, millaisin edellytyksin
e
ttämä tapahtu
uu. Vaikka le
epakoita esiinntyisikin,
tuulivoimap
puiston ei arv
vioida vaikutttavan käsitelltyihin lajeihin
n sellaisessaa laajuudessa
a,
että vaikutu
uksia kannan
n määrään vo
oisi olla odottettavissa. Siiksi myös meerkittävät raja
at
ylittävät seuraukset lepakoille voida
aan sulkea po
ois.

14.4

Merinisäkkäät
Merinisäkkäitä on kuvattu luvussa 8
8.6 ottaen hu
uomioon sen, että näitä eeläimiä koske
evat
vaikutuksett ja seurauks
set ovat rajatt ylittäviä. Se
en lisäksi mitä
ä käy ilmi luvvusta 8.6, vo
oidaan
huomioida rajat ylittävästä näkökulm
masta katsoe
en, että Helcoms Map annd data Serviice
[34] esittää
ä joukon kerä
ättyjä löydökssiä rantautun
neista ja pyyd
detyistä pyörriäisistä, ja
löydöksistä
ä useita on pä
äivätty 2000--luvulle erityisesti Gdanskinlahdelle m
mutta myös
Pommerinlahden koillis
sille ulkoalue ille.
Tiedetään myös muun muassa tansskalaisessa Nystedin
N
tuulivoimapuistoossa tehdyn
seurannan tuloksena, että
e ennen ka
aikkea harma
aahylje tekee
e huomattavaan pitkiä
I
muun muasssa Tanskan vesialueilta
v
Tukholman
T
ssaaristoon ja Viron
vaelluksia Itämeressä,
vesialueille
e.
Nystedissä
ä tehdyt hyljetutkimukset eivät kuitenk
kaan yhteenv
vetona osoitaa
tuulivoimap
puiston aiheu
uttavan hylke
eille kielteisiä
ä vaikutuksia [9, 14]. Merrinisäkkäät,
hylkeet ja pyöriäiset,
p
py
ystyvät sopeu
utumaan tuu
ulivoimapuisto
oihin niiden kkäyttöaikana
a [56].
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Huomautetttakoon, että käynnissä o
on kansainvä
älinen tutkimu
usprojekti (SA
AMBAH), jotta
rahoittaa puoliksi EU ja
a puoliksi kan
nsalliset orga
anisaatiot kaikista Itämereen ympäristö
ön
EU-maista.. Projektin ta
avoitteena on
n kartoittaa ja
a säilyttää Itä
ämeren pyöriiäiskanta.
Projektissa
a on muun muassa asenn
nettu suuren määrän ään
ni-ilmaisimia, jotka pystyv
vät
rekisteröim
mään pyöriäis
sten kaikuluo
otausääniä. Projektin
P
ja Södra
S
Midsjöbbankenin
valvontaohjelman välillä
ä voi olla yhtteistyömahdo
ollisuuksia. Projekti
P
tulee todennäköis
sesti
tuottamaan
n tuloksia, joita voidaan kkäyttää lähtök
kohtana Söd
dra Midsjöbannkenin
valvontaohjelman yksity
yiskohtien m
muotoilussa.

14.5

Suojellut alueet
a
a kuin muiss
Suojeltuja merialueita
m
niin
n Ruotsissa
sakin maissa käsitellään lluvussa 0 ja
esitellään karttaliitteess
k
sä 2. Mahdol lisesti näihin
n alueisiin voi kohdistua eepäsuora vaikutus
sen kautta,, että lintulajit, jotka siirtyvvät pois Södra Midsjöban
nkenilta, senn sijaan
määrin kielte
hakeutuvatt muille alueille. Vaikutukksen arvioida
aan voivan olla pienessä m
einen
kannan mä
äärälle sen ka
autta, että yh
hteiset resurs
ssit lajeille, jo
otka säikkyväät
tuulivoimap
puistoja (ks. kohtia 8.7 & 14.2), piene
enevät. Tämä
ä koskee enssi sijassa
talvehtivia alleja.
a
Mitään
n muita merkkittäviä muiss
sa maissa sijaitseviin suoojelualueisiin
n
kohdistuvia
a vaikutuksia
a ei ole voitu tunnistaa.
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CONSULTATION STATEMENT

Södra Midsjöbanken
Consultation in accordance with Section 6 of the Environmental Code in respect
of the construction and operation of the Södra Midsjöbanken wind farm, as well
as the construction of the farm's connection to the planned NordBalt connection

Malmö, 31/01/2012
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1

Administrrative inforrmation
E.ON Vind Sverige AB (E.ON Vind)) is responsib
ble for the E.ON Group's planning an
nd
developme
ent of wind po
ower in the N
Nordic region
n. The compa
any currentlyy has 122 win
nd
turbines in operation in the Nordic rregion (Octob
ber 2011), with a combin ed output of
W.
approximattely 255 MW
In August 2010,
2
E.ON Vind
V
completted an offsho
ore wind farm
m in Denmarrk, called Röd
dsand
2, which co
omprises 90 wind turbine
es and is estimated to pro
oduce approxximately 900
0 GWh
per year. During
D
2011, four onshore
e facilities we
ere complete
ed in Swedenn. A further 5
installationss are in the construction
c
phase at the
e start of 2012, including one offshore
e
facility, Kårrehamnsporten, northeasst of Öland.
Name of th
he facility:

Södra Midsjöbanke
en Wind Farm

Applicant/p
principal:

Vind Sverige
e AB
E.ON V

Address:

SE-20 5 09 Malmö

E.ON Vind Sverige AB
SE-205 09 Malmö
o. 556294-98
817
Corp. ID no
Tel.: +46 (0
0)40-25 50 00
www.eon.sse/vind
E-mail: sod
dra.midsjobanken@eon.sse
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Project manager:
Bengt Weg
gemo
E.ON Vind Sverige AB
Tel.: +46 (0
0)763 10 09 44
Fax: +46 (0
0)40 97 45 30
E-mail: ben
ngt.wegemo@
@eon.com

ble officer:
Responsib
Magnus Kullberg
E.ON Vind
d Sverige AB
B
Tel.: +46 (0)703 95 099 80
Fax: +46 (0)40 97 45 330
E-mail: ma
agnus.kullbe rg@eon.com
m

Technical description
d
& consultancyy report:
Sweco Infra
astructure AB
Assignmen
nt manager
Pavel Senssky
Tel.: +46 (0
0)734 12 82 24
E-mail: pavvel.sensky@sweco.se

Environme
ental impact assessmentt:
Sweco Infrrastructure A
AB
Environme
ental Impact Assessmentt
Manager
ngström
Martin Ljun
Tel.: +46 (0)734 12 81 37
E-mail: ma
artin.ljungstroom@sweco.se

2

Foreword
d
This statem
ment is a sub
b-appendix to
o the Environ
nmental Impa
act Assessm
ment, which
constitutes an appendix
x to E.ON Vi nd's applicattions for
-

mit according to the Contin
nental Shelf Act to lay an
nd retain undderwater cables
a perm
e required fo
for hea
avy current ettc., which are
or the operatiion of an offsshore wind fa
arm
that is planned to be
b establishe
ed in the soutthern Baltic Sea,
S
at Södraa Midsjöbanken,
includin
ng the farm's
s connection to the plann
ned submarin
ne cable betw
ween Swede
en and
Lithuan
nia (the Nord
dBalt connect
ction) and

-

a perm
mit according to Sweden'ss Economic Zone
Z
Act to establish
e
andd run the Söd
dra
Midsjöb
banken wind
d farm and itss associated cables, transformer statiions, etc.,
includin
ng an HVDC
C converter sttation, which
h will connectt the farm to the planned
NordBa
alt connectio
on.

Early cons
sultation
E.ON Vind began the consultations
c
s in Decembe
er 2010 with an informatioon
nsultation, which was held on 15 Deccember 2010 at
meeting/inttroduction to an early con
the Countyy Administrative Board in Kalmar.
Continued
d consultatio
on
The consulltation then continued
c
witth the sendin
ng out of consultation doccumentation,, a
project desscription, date
ed 16 May 2 011, see Appendix 1. Th
he consultatioon documenttation
was sent out to around 50 authoritie
es, stakehold
ders and affe
ected partiess, with a requ
uest
for any opin
nions on the proposed esstablishmentt of the wind farm.
The invitation to the con
nsultation me
eeting was published
p
on 24 May 201 1 in
n/Oskarsham
mns-Tidninge
en, in Bleking
ge Läns Tidn
ning (BLT), inn Karlshamns
Barometern
Allehanda, in Nyheterna, in Oskarsh
hamns-Tidningen, in Syd
döstran and iin Östran. Th
he
newspaperr advertiseme
ent is enclossed as Appen
ndix 2.
Continued consultation was held on
n 7 June 2011 on two sep
parate occassions, with th
he
ministrative Boards
B
in Ble
ekinge and Kalmar
K
countties, with reppresentatives
s from
County Adm
Mörbylånga
a Municipalitty and Kalma
ar County Mu
useum, as well as with thhe general pu
ublic
including lo
ocal fisherme
en, representtatives from the Regional Council in K
Kalmar Coun
nty,
Karlskrona Municipality
y and a repre
esentative fro
om BaltSeaP
Plan.
o Conventio
on
The Espoo
In accordan
nce with the Espoo Convvention, the Swedish
S
Env
vironmental P
Protection Ag
gency
has initiated a written consultation w
with the coun
ntries around
d the Baltic S
Sea. At the en
nd of
June 2011,, the Swedish Environme
ental Protectiion Agency sent
s
a notificaation to Finla
and,
Estonia, La
atvia, Lithuan
nia, Poland, D
Denmark and
d Russia, as well as an eenquiry regarrding
any interesst in participa
ating in the co
onsultation in
n respect of the
t establishhment of an
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offshore wind farm at Södra
S
Midsjöb
banken. Any
y opinions on
n this notificat
ation were
requested by 9 Septem
mber 2011.

Documenttation
The questio
ons and opin
nions that ha
ave emerged during the consultations
c
s are compile
ed in
the followin
ng material:
"Memo
o, information
n meeting/inttroduction ea
arly consultattion", dated 115/12/2010,
Append
dix 3, presen
ntation Appen
ndix 4
"Publicc authority co
onsultation – memos”; co
onsultation on
n 7 June 20111, Appendix
x 5,
presen
ntation Appen
ndix 6
"Consu
ultation with the
t general p
public – mem
mos”; consulttation on 7 Juune 2011,
Append
dix 7, presen
ntation Appen
ndix 8
Opinion
ns and respo
onses from 2
28 public auth
horities and stakeholderss, received by
b
E.ON Vind
V
up to an
nd including 12 October, Appendix 9
Opinion
ns and respo
onses receivved by the Sw
wedish Environmental Pro
rotection Age
ency
after th
he Agency's notification
n
a
according to the
t Espoo Convention haas been com
mpiled
in Appe
endix 10. (orriginal docum
ments and tra
anslations to English or S
Swedish).
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3

Brief desc
cription of the projec
ct
Svenska Kraftnät
K
has ta
aken the deccision to lay a submarine cable (NorddBalt) betwee
en
Sweden an
nd Lithuania to integrate tthe Nordic electricity marrket with thosse in the Baltic
States. The
e cable will be
b routed imm
mediately adjacent to Söd
dra Midsjöbaanken, which
h is
one of the marine areas
s that has be
een identified
d as being off national inteerest for wind
d use.
The techniq
que that will be applied fo
or the transfe
er of electriciity between S
Sweden and
Lithuania iss known as HVDC
H
Light, i.e. the trans
sfer of high voltage
v
directt current. Witth
today's technology, it is
s possible to connect a wind
w
farm to a submarine cable in the
middle of th
he sea. Conn
nection of a w
wind farm to NordBalt wo
ould provide the potential to
supply ene
ergy both to Sweden
S
and the rest of th
he Nordic reg
gion as well aas to the Baltic
States. This solution is also attractivve from an EU
E perspectiv
ve.
The part off the Södra Midsjöbanken
M
n area that is
s located with
hin the Sweddish economic
zone and which
w
has be
een deemed ssuitable for the
t establishment of a neew offshore wind
w
farm, has a total area of
o approx. 32
20 km2. This provides
p
spa
ace for the coonstruction of
o a
facility com
mprising apprrox. 300 wind
d turbines an
nd an installed power of uup to 1,000 MW,
M
which provides an annu
ual electricityy production of up to 3.8 TWh.
T
peration of underwater
Application
ns cover the laying
l
and op
u
cables for heaavy current
located within the farm area, as welll as the farm
m's connectio
on with underrwater cables to
the planned
d submarine cable betwe
een Sweden and Lithuania. Applicatioons also inclu
ude
the constru
uction and op
peration of th
he farm and associated
a
trransformer sstations,
measureme
ent towers, etc.,
e
as well a
as the constrruction and operation
o
of aan HVDC
converter station
s
that will
w connect th
he farm to the planned NordBalt connnection.
The farm iss located bey
yond Sweden
n's territorial border, but within
w
the boorders of the
Swedish ecconomic zone. The appliccation regard
ding the perm
missibility of tthe farm must
therefore be
b made in ac
ccordance w
with both the Continental Shelf Act andd Sweden's
Economic Zone
Z
Act.
The farm and
a its associated installa
ations are described in the Technical Description and
a
the Environ
nmental Impa
act Assessm
ment.
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4

Consultattion
A general summary
s
of the
t questionss and opinions that have emerged duuring the
consultations, and whic
ch are taken into conside
eration in othe
er project doocuments, is
provided be
elow:

4.1

Early consultatiion, Countyy Administra
ative Board in Kalmar C
County on 15
1
0 (see Appe
endices 3 and
a 4)
December 2010

During the consultation, it was conffirmed that th
he Polish sec
ction of Södraa Midsjöbanken is
not affected
d by the prop
posed farm.
The meetin
ng discussed
d the height o
of the wind tu
urbines and obstacle
o
marrking. The matter
was highlig
ghted in detail in other do
ocuments bellonging to the
e applicationn.
Available natural
n
resources, particu
ularly natural gravel, were
e discussed aat the meetin
ng. It
is desirable
e for crushed
d rock to be u
used in the project
p
in the first instancee, not natura
al
gravel.
Changes to
o the natural environmen
nt with regard
d to e.g. the effects
e
of artiificial reefs were
w
discussed at
a the meetin
ng and will be
e highlighted
d in other doc
cuments (Ennvironmental
Impact Asssessment).
The Countyy Administrative Board w
wants the imp
pact of the farm on the floow conditions
s to
be taken in
nto account.
The Board wants to see
e an overview
w of the soutthern part of the Baltic Seea, with a
presentatio
on of other va
aluable offsh
hore shallows
s and coastal areas that aare being
exploited, in order to make an asse
essment of th
he impact on the natural eenvironment
caused by the establish
hment of the Södra Midsjjöbanken win
nd farm.
The Countyy Administrative Board re
efers to the Espoo
E
Conve
ention in resppect of
consultation with other countries.
eeting that th
he Swedish Armed
A
Forces see probleems with the new
It is observved at the me
farm, although with no further
f
clarifiication of what this relate
es to.

4.2

Continued cons
sultation

4.2.1 Public autthority cons
sultation on 7 June 201
11 – memos
s (Appendicces 5 and 6)
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The Countyy Administrative Board w
would like the
e Environmen
ntal Impact A
Assessment to
t
describe cu
umulative efffects, the imp
pact on nature, birds, etc
c., of the estaablishment off a
wind farm, both at Södrra Midsjöban
nken and other nearby ba
anks and shaallow areas.
During the consultation, it was state
ed that it is desirable for the
t Environm
mental Impac
ct
Assessmen
nt to present the environm
mental impac
ct of the matterial that is bbroken down
n, the
noise impa
act, effects off electrical ca
ables on migrating fish an
nd the catchees that are
registered in other coun
ntries.
onmental Imp
pact Assessm
ment must also present positive
p
effect
cts, such as the
The Enviro
effects of artificial
a
reefs
s.
The consulltation meetin
ng also discu
ussed the ha
andling of exc
cavated mateerial and
foundationss for the wind
d turbines, a
as well as the
e use of mate
erial in the prroject. The County
C
Administrattive Boards consider
c
thatt the use of natural
n
grave
el should be aavoided.
Those pressent consider that the are
ea is of intere
est from a ma
arine archaeeology
perspective
e, which should be taken into conside
eration in con
njunction withh supplemen
ntary
studies and
d investigatio
ons.
The matterr of which Co
ounty Admini strative Board will be the
e supervisoryy authority wa
as not
clarified at the meeting. This matterr will be discu
ussed further by the Cou nty Administtrative
Boards in Blekinge
B
and
d Kalmar cou
unties.

4.2.2
2 Consultatiion meeting
g with the ge
memos
eneral publ ic on 7 June 2011 – m
(Appendicces 7 and 8 )
The following informatio
on was proviided by those
e present:
x

Fishing
g at Södra Midsjöbanken takes place using passiv
ve equipmennt, i.e. hook and
a
line. Bo
ottom trawlin
ng is not perfo
formed in the
e shallows.

x

The are
ea is a know
wn spawning area for spra
at, herring an
nd turbot. Cood and small fish
are also found in th
he area. Greyy seals are present
p
to a significant
s
exxtent. Porpois
ses
are verry rare.

x

Polish, Danish and German fish
hermen are often
o
seen att Södra Midssjöbanken.

x

Leisure
e activities att Södra Midssjöbanken on
nly occur to a limited exteent.

Those pressent also statted the follow
wing:
x

It is con
nsidered that the wind tu rbines entail a risk for co
ommercial fisshermen, for
example in the event of a mach
hine breakdown on a fishing boat.
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x

It is con
nsidered that the constru
uction of wind
d turbines ha
as an adversee impact on the
environ
nment for fish
h. After the d
developmentt, the area will be unusabble for fishing
g.

x

It is wo
ondered how much energ
gy will be required to cons
struct the winnd farm, and
d it is
conside
ered that this
s should be p
presented in the Environm
mental Impaact Assessme
ent in
order to
o demonstra
ate that the e nergy yield is
s sufficient to
o outweigh thhe environmental
conseq
quences. The
e profitabilityy of the farm should be prresented in thhe Environm
mental
Impactt Assessment.

x

It is con
nsidered that the entire e
ecosystem will
w be affected, during botth the
constru
uction and op
perating perio
ods, for exam
mple through
h noise and vvibrations, which
must be described in detail in th
he Environmental Impactt Assessmennt so that it is
s
and consequences for fish stocks etc..
possiblle to assess the effects a

x

It is pointed out tha
at this is not tthe first time fishery have
e been affecteed by wind
turbine
es. Reference
e is made to other offsho
ore wind power projects, eeast of Hanö
ö,
Taggen
n, etc.

x

ondered whetther growth o
on foundations is positive
e. In Denmarrk, it can be seen
s
It is wo
that blu
ue mussels etc.
e cover the
e foundations
s. This produ
uces a positivve effect with
h
richer and
a more varied plant an
nd animal life
e. However, there is somee uncertainty
y as to
how this will be ass
sessed.

Commercia
al fishermen want confirm
mation that th
hey will be co
ompensated for lost catches.
E.ON Vind will develop a suitable m
model for han
ndling this. The model willl be based on
o lost
catches during the perio
od 2013–201
15. Compens
sation will be
e provided if it emerges that
losses are actually occu
urring.
ed at Södra M
Midsjöbanke
en
E.ON Vind notified the meeting thatt the farm is being planne
because off the limited water
w
depth, NordBalt an
nd the wind conditions.
c
E.ON Vind notified the meeting thatt consultation
n will take pla
ace with otheer countries
through the
e Swedish En
nvironmenta
al Protection Agency.
A
The
e other counttries will have
e the
opportunityy to give theirr opinions.
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5

Opinions and respo
onses from public autthorities an
nd stakeho
olders, rece
eived
by E.ON Vind
V
up to and includ
ding 8 July 2011 (App
pendix 9)
5.1

SGU
U, Statemen
nt dated 07//07/2011

SGU statess that those locations
l
wh ere the natural residual layer has beeen removed
should be covered
c
with suitable ero
osion protection, both to avoid
a
erosionn that can
minimise rec
undermine the foundations, and to m
curring turbid
dity that can aaffect the
conditions within the ne
earby Natura
a 2000 areas1.
SGU recom
mmends that the materiall be deposite
ed in such a way
w that, as far as possible, it
U proposes the
is not subje
ected to eros
sion, giving riise to turbiditty. As an alte
ernative, SGU
t
depositing of the materrial so that it ""builds up" th
he deeper pa
arts of the baank's least
exposed fla
anks and cov
vers them wi th erosion-protection material.

5.2

Swe
edish Energy Agency, M
Message da
ated 24/05/2011

The Swedissh Energy Agency has a positive view
w of the project, which w
when operatio
onal
will provide
e a good supply of enviro
onmentally ad
dapted electrricity.

5.3

Swe
edish Transport Adminiistration, Sttatement da
ated 29/06/22011

The Swedissh Transportt Administrattion states th
hat, in respec
ct of aviation,, obstacle ma
arking
must take place
p
in acco
ordance with the Swedish
h Transport Agency's
A
reggulation TSFS
2010:155.
g, offshore w
wind turbines
s must be ma
arked in conssultation with
h the
With respect to shipping
Swedish Maritime
M
Administration in accordance
e with interna
ational recom
mmendations. A
"separate decision
d
rega
arding a perm
mit for markin
ng that consttitutes a safeety device forr
shipping" must
m
be issue
ed by the Sw
wedish Maritime Administtration.
In the state
ement, the Ad
dministration
n also states that, in order to ensure a suitable dis
stance
from established shipping routes, th
he operator must
m
be prep
pared to pressent a risk
analysis.

5.4

The Swedish Post
P
and Tellecom Authority (PTS), Statementt dated
18/0
05/2011 (see also pointt 3.28)

In certain cases,
c
the ere
ection of win
nd turbines ca
an adversely
y affect the reeception of radio
signals, particularly whe
en it comes tto radio link connections.
c
. PTS therefoore recomme
ends
that a conssultation proc
cedure be co
onducted betw
ween the win
nd power com
mpany (E.ON
N
Vind) and the
t radio link
k operators th
hat are affectted by the es
stablishmentt of the wind farm,
in order to minimise the
e risk of disru
uptions. For this
t
purpose, PTS contribbutes informa
ation
about which radio link operators
o
are
e affected.

1

Note that the nearest Natura 2000 aarea, Norra Midsjöbanken, is located justt over 30 km frrom
Södra Midssjöbanken
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5.5

County Adminis
strative Boa
ard in Skåne
e County, Statement
S
006/07/2011

The Countyy Administrative Board o bserves thatt the planned
d wind farm w
will not be vis
sible
from Skåne
e and also will not affect S
Skåne's water area.
The Countyy Administrative Board a lso observes
s that the esttablishment aarea in questtion
has been highlighted
h
as
s a possible area for wind
d use and that the docum
mentation
presented for
f the upcom
ming applica
ation and the Environmen
ntal Impact A
Assessment
appear to be
b relatively comprehens
c
sive, covering
g those aspe
ects that shouuld be dealt with
w
in an appliccation with an attached E
Environmenta
al Impact Ass
sessment.

5.6

Kam
mmarkollegie
et, Stateme
ent 06/07/20
011 2

Kammarko
ollegiet obserrves that the area has hig
gh natural va
alues and connsiderable
similarities with other siimilar areas tthat enjoy prrotection acc
cording to Naatura-2000.
o the Enviro
onmental Imp
pact Assessm
ment, Kammarkollegiet coonsiders that this
In respect of
should include an inves
stigation of u nderwater no
oise and its impact
i
on fissh, primarily the
t
ndangered ee
el, during the
e construction, operating and phasingg out periods
s, and
critically en
that any futture permit should
s
be linkked to a conttrol programm
me in this resspect.
Furthermorre, Kammark
kollegiet conssiders that th
he Environme
ental Impact Assessment
should also
o include an investigation
n of possible cumulative effects
e
from tthe establish
hment
of the farm, compared to
t both plann
ned and prev
viously estab
blished farmss.
vironmental Impact Assesssment shou
uld
In addition,, Kammarkollegiet statess that the Env
include a description off the impact o
of the various alternatives, including tthe number of
o
turbines, th
he height of the turbines a
and their ma
aximum installed power. D
Details regarrding
the maximu
um number of
o turbines, th
heir height and
a output sh
hould be ablee to be specified
in any futurre permit.3
The Enviro
onmental Imp
pact Assessm
ment should also include a descriptionn of the impa
act of
ation to each
the position
ning of the tu
urbines in rela
h other. If the
e final positiooning cannot be
defined in the
t applicatio
on, the perm it should be subject to the condition tthat the final
position mu
ust be determ
mined in conssultation with
h the supervisory authoritty, the Swed
dish
Agency forr Marine and Water Mana
agement and
d the Swedish Environmeental Protectiion
Agency.4

5.7

National Maritim
me Museum
ms in Swede
en, Stateme
ent 05/07/20011

National Maritime Muse
eums in Swe
eden judges that
t
ancient monuments may be pres
sent
in the affeccted water arrea. They con
nsider that th
he project should thereforre commissio
on an
2

The statem
ment is not enttirely unambig
guous, as it inittially states that "any permitt for establishiing
wind power at Norra Midsjöbanken sho
ould be combin
ned with a cata
alogue of condditions similarr to
that used forr Stora Middellgrund".
3
Kammarko
ollegiet refers to
t the Land an
nd Environmental Court's ru
uling at Växjö D
District Court dated
10 June 201
11, case no. M 695-07.
4
Kammarko
ollegiet cites th
he Land and E
Environmental Court's judge
ement of 23 Juune 2011, case no.
M 8211-10, concerning the permit for th
he wind farm at
a Storgrundett.

12 (2
29)

archaeolog
gical investigation of the w
whole of the exploitation area in quesstion, includin
ng
work areass where e.g. anchored ve
essels can afffect the botto
om.

5.8

Swe
edish Civil Contingencie
C
es Agency, Statement 01/07/20111

Rakel
The Swedissh Civil Conttingencies Ag
Agency (MSB
B) has been commissione
c
ed by the
Governmen
nt to introduc
ce, manage a
and develop Rakel, the radio commuunication systtem
for protectio
on and security. In orderr to ensure th
he wind farm does not beecome an obs
stacle
to the radio
o communica
ation system,, consultation
n should take
e place with MSB's unit for
f
infrastructu
ure, Rakel, when
w
planning
g the location
n of the wind
d turbines. Coontact details
s for
this unit are
e included in the stateme
ent.
Preventive measures during establiishment and operation
MSB considers that it is
s important to
o conduct a full assessm
ment of the rissk and of which
accident prrevention and
d damage-lim
mitation mea
asures need to
t be implem
mented in
advance.
MSB also considers
c
tha
at a plan for rescue effortts with clear responsibilitiies should ex
xist
during both
h the construction period and the ope
erating period
d. The plan m
must be draw
wn up
in consultation with the municipal re
escue service
es, the Swed
dish Work Ennvironment
Authority, the public health authorityy and the county adminis
strative boardds.
p
out that the holde
er of the righ
ht of use, to a reasonablee extent, mus
st
It is finally pointed
keep equip
pment for extinguishing firres and for life-saving ac
ctivities in thee event of a fire
f or
accident. Agreements
A
in this respecct can be enttered into between the reescue service
e and
the holder of
o the right of
o use.

5.9

The Swedish Coast
C
Guard
d, Referral response
r
30
0/06/2011

The Swedissh Coast Gu
uard has noth
hing to say at
a this point with
w regard too the planned
d
establishment, but is looking forwarrd to being ke
ept informed about and pparticipating in the
various pha
ases of the project
p
in futu
ure.

5.10 Swe
edish Transport Agencyy, Aviation Departmentt, Undated response,
rece
eived by E.O
ON Vind on 18/05/2011
1
The Swedissh Transportt Agency's A
Aviation Depa
artment pointts out that, siince 1 April 2010,
2
it is the Sw
wedish Transp
port Adminisstration that monitors
m
avia
ation interestts in municipal
planning ettc.

5.11 Swe
edish Unive
ersity of Agrricultural Sc
ciences, Sta
atement 15//06/2011
The Swedissh University
y of Agricultu
ural Sciences
s (SLU) cons
siders that th ere is no acc
count
of the posssible alternatiive locationss that have be
een assesse
ed, nor of thee supporting
documenta
ation against which these
e have been assessed, no
or an accounnt of the grou
unds
on which th
hese location
ns have been
n rejected.
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SLU consid
ders that, in the
t material that is prese
ented as a ba
asis for consuultation, therre is
no clear pre
esentation of the environ
nmental impa
act of various
s alternative establishments,
nor a choicce of methods for laying tthe foundatio
ons, nor inforrmation on hoow these
alternativess have been assessed ag
gainst each other
o
in an im
mpact assesssment that le
eads
to an Envirronmental Im
mpact Assesssment of the company's (E.ON Vind'ss) main
alternativess.
SLU also considers
c
tha
at a project off this importa
ance and sco
ope should bbe accompan
nied
by more exxtensive cons
sultation, wit h more meth
hods than jus
st large meettings being
considered
d. As an alterrnative, an exxhibition of th
he consultation documenntation,
supplemen
nted as descrribed above, will be available for the general
g
publ ic at suitable
e,
well-freque
ented location
ns.

5.12 Swe
edish Enviro
onmental Prrotection Ag
gency, E-ma
ail dated 211/06/2011
The Swedissh Environm
mental Protecction Agency states that they do not hhave the pote
ential
to look into
o the matter in any greate
er depth in the immediate
e future. Theyy point out th
hat
the areas iss renowned for
f birds, inccluding as a wintering
w
are
ea for seabirdds such as th
he
long-tailed duck, and th
hat the birds' patterns in relation
r
to sta
aying and mooving on must
therefore be
b investigate
ed in greaterr detail. They
y also point out that theree is not much
knowledge about the oc
ccurrence off bats in this area, and that this shouldd therefore be
b
charted.
Finally, the
ey point out th
hat, as from 1 July 2011, there will als
so be consulltation with th
he
new Agenccy for Marine
e and Water M
Management in Gothenb
burg, and thaat the issues that
should gen
nerally be tak
ken into conssideration wh
hen establish
hing a wind faarm can be seen
s
from the Sw
wedish Envirronmental Prrotection Age
ency's website and from tthe national
website forr wind powerr (www.vindlo
ov.se). See also
a
point 5.2
25.

5.13 Swe
edish Fisherrmen's Econ
nomic Asso
ociation (SY
YEF), Statem
ment 05/07//2011
SYEF conssiders that an
n environmen
ntal impact assessment
a
must
m
includee the following:
x

Test fisshing for the fish species that use Södra Midsjöba
anken as theeir reproduction
and nu
ursery area.

x

An inve
estigation of the potentiall consequences for fish populations
p
aand other botttomliving species,
s
as well
w as the im
mpact on wate
er quality, of an environm
mental impac
ct as
extensive as that which
w
will be ccaused by th
he work in qu
uestion.5

x

od, no fishing
g will be perm
mitted in the area in ques
stion
By assuming that, in all likelihoo
once th
he wind farm
m has been brrought into use,
u
they request that thee Environmen
ntal
Impactt Assessmen
nt should lookk at the issue
e of full financial compennsation for SY
YEF's
membe
ers, as this will
w entail losss of income for
f several ye
ears.

5

SYEF makkes an incorrec
ct interpretatio
on of the timettable that has been presente
ted during the
consultation, and therefore assumes tha
at disruptions in the area will mean that thhere is a risk of
o five
years of spa
awning being lost for the fish
h species that reproduce at Södra Midsjö banken.
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x

Finally,, they consid
der that an in
nvestigation should
s
be conducted as tto whether an EU
Membe
er State can impose a ve
eto in such an
n issue, if this could affecct access forr
comme
ercial fisherm
men to areas like this thatt are intended for e.g. winnd farms, the
ereby
6
causing
g economic damage.
d

5.14 Swe
edish Armed
d Forces, S tatement 06
6/07/2011
According to
t an analysis that has be
een conductted, the deve
elopment of a wind farm at
a
Södra Midssjöbanken will entail veryy significant disruption
d
to the Swedishh Armed Forc
ces'
various tecchnical system
ms.
However, itt is stated tha
at there coulld theoretically be a soluttion in the forrm of relocatting
the Swedissh Armed Forces' installa
ations and eq
quipment, pro
ovided a new
w location can be
found that will
w not be ad
dversely affe
ected in futurre by new offfshore wind ppower projec
cts.
Financial compensation
n must also b
be paid. In th
his respect, a comparisonn is made witth the
Kriegers Flak project.

5.15 Swe
edish Meteo
orological an
nd Hydrolog
gical Institutte (SMHI), S
Statement
18/0
05/2011
In its statem
ment, SMHI states
s
that th
hey have esttablished a collaboration with the Swe
edish
Armed Forcces regarding weather ra
adars, and th
hat the Armed
d Forces aree an early refferral
body, and a part of the national inte
erest for total defence, regarding the eestablishmen
nt of
wind turbines.
o the statem
ment concern
ning the Södrra Midsjöban
nken wind farrm, consultattion in
In respect of
accordance
e with Sectio
on 6 of the En
nvironmental Code, and any disruptioon to the netw
work
of weather radars, plea
ase refer to th
he Swedish Armed
A
Force
es.7

5.16 Swe
edish Maritim
me Adminisstration, Sta
atement 20/05/2011
The Swedissh Maritime Administratio
on states tha
at the planned establishm
ment is expec
cted
to have neg
gligible consequences w ith regard to extending th
he routes forr shipping.
In order to create an es
stablishment at Södra Mid
dsjöbanken that
t
is safe fo
for shipping, the
following are suggested
d:
x

The de
eveloper is re
ecommended
d to apply to the County Administrativ
A
ve Board to have
h
a during the construction
shippin
ng excluded from
f
the area
n phase. Thee exclusion area
should also encompass a 500 m safety zon
ne beyond the
e farm's outeermost towerrs.

6

During the consultation meeting,
m
there
e was no information about the Swedish E
Environmental
Protection Agency's
A
handling of the ma
atter in accorda
ance with the Espoo Conveention, i.e. futu
ure
contacts with
h the countries around the B
Baltic Sea.
7

The statem
ment also points out that at a distance of more
m
than 20 km from the raadar, no restriictions
are required
d, as the impac
ct (from wind tturbines) is the
en deemed to be negligible..
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x

Wind tu
urbines mustt be equippe
ed with obstacle lights for shipping in aaccordance with
interna
ational recom
mmendations from the shiipping organisation IALA.. These shou
uld be
designed in consulttation with th
he Shipping Department
D
within
w
the Sw
wedish Trans
sport
Agencyy. Special em
mphasis is pllaced on the marking of those turbinees that constitute
corner points.

x

wedish Maritiime Administtration propo
oses that the wind turbinees that are lo
ocated
The Sw
adjacent to shipping routes, in a
addition to th
he prescribed
d obstacle ligghts, should be
supplie
ed with indire
ect facade lig
ghting on the lower part of
o the tower.

x

should take place
The ca
able connection to land sh
hould be presented and consultation
c
when route
r
alternattives have be
een establish
hed.8

x

The Sw
wedish Maritiime Administtration wants
s both a clear and detaileed chart imag
ge in
a large
er format, on which the lo cation of the
e planned win
nd turbines iss marked, as
s well
as for this
t
informatiion to be pre
esented digita
ally in shape format in ordder to be
presen
nted in GIS.

x

The ressults of the marine
m
surve
eys that have
e been carried out in the aarea should be
reporte
ed to the Swe
edish Maritim
me Administrration in orde
er to update tthe depth
databa
ase and chartts.

x

Before starting construction wo rk that can affect
a
shipping, this must be notified in
n
plenty of
o time to the
e Swedish M
Maritime Adm
ministration, Chart
C
Correcttion Office.

x

Finally the Swedish
h Maritime Ad
dministration
n would like to
t issue a rem
minder, with the
supporrt of Section 3 § 4 of the M
Maritime Tra
affic Ordinanc
ce, that the w
wind power
operato
or may be re
equired to imp
plement mea
asures imme
ediately if theere is a risk of
o
shippin
ng being misd
directed.

5.17 Swe
edish Nation
nal Heritage
e Board, Sta
atement 20//06/2011
The Swedissh National Heritage
H
Boa
ard considers
s that, prior to
t constructioon, it is nece
essary
to determin
ne whether any
a ancient m
monuments will
w be affecte
ed. The ancieent monume
ents
referred to here are shipwrecks whe
ere at least 100
1 years can be assumeed to have passed
since the ship became a wreck, as well as settle
ements9 from
m the Palaeoolithic Age. Th
he
Board conssiders that th
he results fro m the survey
ys should be included in the
Environmental Impact Assessment
A
that will be enclosed
e
with
h the applicaation to the
Ministry of the Environm
ment.
They point out that the survey that iis carried outt should prov
vide 100 per cent coverage
s
clearlly present wh
hich areas will
w definitely be
b affected bby the installa
ation,
and that it should
as well as where
w
constrruction sites and more te
emporary insttallations willl be establish
hed.10

8

Cable conn
nection to land
d not relevant.. The cable co
onnection to th
he HVDC convverter stations
s
should be prresented, how
wever.
9
According to the Swedis
sh National He
eritage Board, Södra Midsjöbanken can bbe viewed as a
ea for settleme
ent and exploittation during the
t Palaeolithic Age.
potential are
10
Completed investigation
ns were perforrmed with a 100 per cent co
overage of thee area.
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The statem
ment includes
s a proposal for a system
matic process regarding aan investigatio
on
and continu
ued studying
g of Stone Ag
ge remains at
a Södra Mids
sjöbanken.11

5.18 Swe
edish Anglers Associat ion, Statem
ment 08/07/2
2011
The Swedissh Anglers Association
A
cconsiders tha
at it is importa
ant to assesss what effectts the
installation could entail for the ecossystem and fo
or existing sp
pecies, as weell as to try to
o
adapt its exxecution in order
o
to minim
mise the impact as far as possible. Reegarding the
e
constructio
on work, they
y consider tha
at it is importtant for this to be perform
med in such a way
and at such
h a time that it has as littlle impact as possible on affected fishh species'
reproductio
on and growtth in the area
a.

5.19 County Adminis
strative Boa
ard in Blekin
nge County, Statementt 06/07/2011
The Countyy Administrative Board in
n Blekinge Co
ounty consid
ders that the following aspects
are particularly important to conside
er in the Environmental Im
mpact Assesssment:
x

The Environmenta
al Impact Asssessment and the entire application
a
sshould cover all of
eration being
g applied for, which is nec
cessary in co
onjunction w
with the
the ope
constru
uction, opera
ation and pha
asing out of the
t wind farm
m.

x

The ze
ero alternative
e should be presented an
nd its environ
nmental conssequences
describ
bed. Alternative locationss and designs
s for the installation shouuld be investiigated
and pre
esented in th
he Environme
ental Impact Assessment. This preseentation shou
uld
encompass environ
nmental, pracctical and ec
conomic aspe
ects of variouus locations for
the insttallation.

x

The Environmenta
al Impact Asssessment sho
ould describe
e the fish po pulations in the
t
nd how these
e might be exxpected to be
b affected du
uring the connstruction of the
area an
wind fa
arm and when the farm iss in operation
n. Particular attention shoould be paid to
issues such as whe
ether the are
ea is an impo
ortant spawning or nurserry area for an
ny
fish spe
ecies, as well as the area
a's significan
nce for migrating fish spe cies.

x

The Environmenta
al Impact Asssessment sho
ould describe
e the fishing performed in
n the
area. Which
W
nations fish there, the scope, equipment,
e
sp
pecies, etc. T
The impact on
o the
potential to conduc
ct fishing duriing the consttruction and operation of the wind farm
should be described.

x

The ma
atter of comp
pensation forr fishermen as
a a result off impaired pootential to conduct
fishing should be dealt with in th
he applicatio
on for a perm
mit according to Sweden's
s
Econom
mic Zone Ac
ct.

x

The en
nvironmental effects of tu rbidity in con
njunction with
h the construuction work, as
a
well ass the measures that are re
equired to lim
mit inconvenience and daamage as a result
r
of workk that causes
s turbidity, sh
hould be des
scribed in the
e Environmenntal Impact
Assesssment.

11

Field aspe
ects of the first stage propossed by the Sw
wedish Nationa
al Heritage Booard, bathymetric
analysis and
d seabed analysis, have now
w been condu
ucted.
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x

The Co
ounty Adminiistrative Boa
ard considers
s that the win
nd farm at Söödra
Midsjöb
banken will affect
a
underw
water prehisttoric landscapes. For conntinued
investig
gation work, contour liness (water dep
pth) are required within thhis area.

x

The Co
ounty Adminiistrative Boa
ard points outt that the wre
eck located w
within the
specifie
ed area is no
ot an ancientt monument.

x

athymetric measurement
The Bo
oard considers that the ba
m
ts that have been perform
med
should be examined by marine archaeology
y experts12, and
a if new meeasurements
s are
perform
med, it would
d be good forr this to be co
o-ordinated with
w a marinee archaeolog
gist in
order to
o make cost--effective use
e of the equiipment.

x

The Co
ounty Adminiistrative Boa
ard considers
s that there may
m be a neeed to highligh
ht the
occurre
ence of migra
ating birds in
n the area. For example, the extent too which e.g. brent
b
geese pass during the spring m
migration at th
he end of Ma
ay/beginning of June, whether
Ö
in Septtember pass
s the area, as
s well as the occurrence of
cranes that leave Öland
loons, duck,
d
geese and swans d
during the au
utumn migration in Septeember-Octob
ber,
should all be clarifie
ed.

x

The da
ata should als
so highlight w
whether marrine mammals (seals, porrpoises) are
affected.

Finally, the
e County Adm
ministrative B
Board states that it wants to be the suupervisory
authority fo
or the planne
ed wind farm,, and that the
e County Adm
ministrative B
Board in Kalmar
County hass been notifie
ed of this.

5.20 Region Gotland
d, E-mail da
ated 24/05/2
2011
Region Gotland judges that the projject will not affect
a
their in
nterests, and they therefo
ore
refrain from
m expressing an opinion.

5.21 Svenska Kraftn
nät, Referra l response 17/06/2011
Svenska Kraftnät
K
notifie
es that the isssue regardin
ng the potenttial to connecct to NordBa
alt is
currently be
eing prepare
ed, and that itt is currently not possible
e to give a deecision on this
matter. Sve
enska Kraftnät anticipate
es being able
e to give a res
sponse regaarding the
connection issue in Octtober 2011.
e that as this (NordBalt) relates
r
to an internationall connection
Furthermorre, they state
between Sw
weden and Lithuania,
L
the
e Lithuanian national grid
d operator Littgrid also needs
to be given
n the opportunity to give itts opinion re
egarding the connection isssue.

5.22 Sven Larsson, fisherman, Statement 17/06/2011
Sven Larssson is a commercial fishe
erman who fishes on and around Söddra Midsjöbanken
at certain tiimes of the year.
y
He fishe
es for cod an
nd turbot usin
ng fishing-neet. As the

12
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The exam
mination was performed on 3
30-31 August 2011.

developme
ent of the farm
m will affect h
his fishing, he
h would like to receive innformation ab
bout
the progresss of the projject.

5.23 County Adminis
strative Boa
ard in Kalma
ar County, Statement
S
006/07/2011
The Countyy Administrative Board sttates that the
e opinions pu
ut forward at earlier meettings
on 15 Dece
ember 2010 and 7 June 2
2011 still rem
main.
The Board would like to
o supplemen
nt these with the following
g:
x

s for coverin g cables that are not laid
d in flushed oor ploughed
Variouss alternatives
trenche
es should be
e highlighted.. It should als
so be possible to cover thhem with cab
ble
protecttion, e.g. con
ncrete.

x

The Co
ounty Adminiistrative Boa
ards observes
s that the latest reports inndicate that
populations of mussel-eating se
eabirds such
h as long-taile
ed ducks andd eider have
ed markedly over the passt 20 years. They
T
thereforre consider itt important fo
or the
decline
conseq
quences of th
he wind farm
m on these sp
pecies to be described
d
in the
Environ
nmental Impact Assessm
ment.

x

The Co
ounty Adminiistrative Boa
ard also wantts the conseq
quences for bbottom-living
g
fauna to
t be covered
d in the Enviironmental Im
mpact Assessment.

The Countyy Administrative Board w
would like to come
c
back to
o the superviision issue at
a a
later date.

5.24 Swe
edish Ornith
hological So
ociety (SOF) (in collaboraation with the rregional
associations in Skå
åne, Blekinge,, Östra Småla
and, Öland and
d Gotland), S
Statement
06/0
07/2011
SOF statess that, in conjjunction with
h the establis
shment of a wind
w
farm at Södra
Midsjöbankken, conditions exist that risk causing
g serious neg
gative conseqquences,
including fo
or the wintering populatio
on of long-tailed ducks. SOF thereforee strongly ad
dvises
against pro
oceeding with
h the currentt plans for the
e establishm
ment of a windd farm.
They consider that therre is limited kknowledge about migratin
ng and restinng birds, and that
the possibility of a cons
siderable num
mber of migrrating birds re
egularly crosssing or resting at
Södra Midssjöbanken ca
annot be rule
ed out. This may
m require a more detaiiled investiga
ation,
even thoug
gh there is already significcant knowled
dge about Sö
ödra Midsjöbbanken's
importance
e for bird life and biologica
al diversity in
n the Baltic Sea.
S
SOF referss e.g. to Leif Nilsson's rep
port (date unclear), in which it is stateed that "Södrra
Midsjöbankken is importtant for seabiirds. When itt comes to lo
ong-tailed duucks, it is one
e of
the most im
mportant any
ywhere in Eurrasia. I have conducted inventories
i
oof the Midsjö
banks in re
ecent years, and
a in total th
there may be
e up to 250,0
000 individuaals at the two
banks. 200
0,000 have been seen at Södra Midsjjöbanken."
SOF obserrves that thatt Södra Midssjöbanken is not protected
d according to Swedish law,
nor set asid
de as an SPA
A area (Speccially Protectted Area) acc
cording to thhe EU's Birds
s
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Directive, but
b the gathe
ering of long--tailed ducks during the winter
w
definiteely satisfies the
t
criteria for this.
t
They also observe
o
that there are ind
dications tha
at Södra Mids
sjöbanken iss an importan
nt
foraging arrea for comm
mon guillemotts.
Finally, the
ey mention th
hat the Swed ish Society for
f Nature Co
onservation iis currently
reviewing the criteria fo
or wind-produ
uced electricity that will be denoted w
with the "Good
Environmental Choice" symbol, and
d that accord
ding to the prroposal that hhas been
developed,, electricity th
hat is producced at Södra Midsjöbanke
en will not bee able to be
classified as
a a Good En
nvironmentall Choice. The
ey notify thatt SOF is partticipating in this
t
review.

5.25 Swe
edish Agenc
cy for Marin
ne and Wate
er Managem
ment, Statem
ment
17/0
08/2011
The Swedissh Agency fo
or Marine an d Water Man
nagement su
upports the sstatement iss
sued
by Kammarkollegiet on 6 July 2011 .

5.26 Swe
edish Fisherrmen's Asso
ociation, Sta
atement 06/07/2011
The Swedissh Fisherme
en's Associattion (SFR) states the follo
owing:
The Association refers to the perce ptions and opinions
o
that were expresssed by the
fishermen who
w participa
ated at the co
onsultation meeting
m
in Ka
arlskrona on 7 June 2011.
See Appen
ndix 7.
SFR consid
ders that the habitat loss that the wind farm entaills for populattions of herriing,
turbot and other specie
es, including non-commerrcial species, must be cleearly presentted
ard to both th
he constructio
on process and
a the operaating period. This
and analyssed with rega
also applies to spawnin
ng fish and otther fish rem
maining in the
e area in queestion.
c
tha
at an analysiss must be pe
erformed with
h regard to S
Swedish and other
SFR also considers
fishing thatt is conducted within the a
area in ques
stion.
Finally, SFR considers that the conssequences of
o sediment spread
s
to codd spawning areas
a
and areas of
o national in
nterest must be thoroughly analysed with
w regard tto real condittions,
e.g. the con
nsistent westerly to south
hwesterly current.
5.27 OCE
EANA, State
ement Septtember 2011
(OCE
EANA is an international
i
l organisation
n that works to preserve tthe marine
envirronment)
During Sep
ptember 2011, OCEANA submitted co
onsultation opinions
o
that are based in
n part
on the orga
anisation's ow
wn field stud
dies carried out
o at Södra Midsjöbankeen during Aprril
2011.
nions include
e the following:
The organisation's opin
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x

nd farm will in
nfluence the surrounding environment,
Construction of an offshore win
ng flora and fauna. Seve ral environm
mental aspectts, such as looss of habita
at,
includin
noise and
a vibrations, impact on
n flow conditio
ons, creation
n of reef-like structures,
sedime
ent spread, etc.,
e
must the
erefore be taken into consideration. T
The project's
constru
uction and op
perating pha ses will resu
ult in various types of envvironmental
impact.

x

The co
onstruction ph
hase entails underwater noise and vibrations, as well as
encroa
achment on th
he seabed. T
The surround
ding environm
ment will be adversely
affected, in particular by the enccroachment on the seabe
ed. Benthic oorganisms an
nd
plants may be cove
ered by sand
d, which can result in redu
uced growth,, reduced su
urvival
ders that occcur in the are
ea many need
d to be handdled in conjun
nction
or deatth. The bould
with the
e installation
n of cables. T
The movement or blasting
g of boulderss in connectio
on
with thiis work will adversely
a
affe
ect the area's environment. The remooval of hard
bottom
m substrate will
w also cause
e an irrevers
sible loss of the habitats ccontaining
organissms such as blue musse ls.

x

mpact on the environment
e
t also occurs during the operating
o
phaase. Noise frrom
The im
the turb
bines will pro
obably affectt the surroundings. Differiing seabed ty
types can
influence the sprea
ad of noise, w
with soft seab
beds that are
e rich in anim
mal life damping
e, for exampl e. The few studies
s
that exist
e
in this reespect should be
the sprread of noise
taken into considerration when p
planning the wind farm. The
T wind turbbines will pro
obably
also inffluence the commercially
c
y important fishing sector as well as m
migrating bird
ds. If
human
n activities are excluded ffrom the farm
m area, the la
ack of fishingg will benefit the
t
fish sto
ocks. As the seabed at Sö
ödra Midsjöb
banken is dominated by ssoft sedimen
nt, the
founda
ations for the wind turbine
es will increase the area of
o hard bottoom structures
s to a
great extent.
e
The fo
oundations w
will create ree
ef-like objects situated att various dep
pths,
which will
w benefit flo
ora and faun
na. In the long term, new species mayy become
establisshed in the area.
a
This de
evelopment and
a an increa
ase in biologgical diversity
y on
the ban
nk will be pos
sitive. On the
e other hand
d, the establis
shment of thee wind farm may
have a negative efffect on soft sseabed comm
munities, as the
t area of thheir habitat will
w
decrea
ase.

P
and Tellecom Authority (PTS), Statementt 12 Octobe
er
5.28 The Swedish Post
2011
In its respo
onse to E.ON
N Vind's enqu
uiry, PTS con
nfirms that th
here are curre
rently no perm
mit
holders with radio link routes
r
within 2 km of the positions specified by E..ON Vind.
PTS also notifies
n
that th
he situation m
may be entirrely different within a few months, and
d that
PTS will no
ot automatica
ally provide u
updates of th
he information to E.ON Viind.
They also notify
n
that thrree operators
rs, TeliaSone
era AB, Hi3G
G Access AB and Net4Mo
obility
HB, have frrequency permits for the use of radio
o links across
s the entire ccountry, and that
t
PTS does not
n have detailed informa
ation about where
w
the rad
dio links for tthese frequency
permits are
e located.
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6

The Espo
oo Conventtion

6.1

Opinions received
r
egarding the notification tthat was sen
nt out by the Swedish Envvironmental
Opinions re
Protection Agency
A
at th
he end of Jun
ne 2011 were
e provided by the countriies that received
the notifica
ation as follow
ws:
x

Poland
d
Opinion
ns from Pola
and were recceived in the form of the General
G
Direcctorate for
Environ
nmental Prottection, "Gen
neralna Dyrekcja Ochrony Srodowiskka", documen
nt
dated 9 Septemberr 2011. With reference to
o the Espoo Convention,
C
Poland woulld like
to partiicipate in the
e upcoming p
process regarding the ass
sessment of cross-borde
er
conseq
quences thatt are relevantt in connectio
on with the planned
p
esta blishment off the
Södra Midsjöbanke
en wind farm .
ation, they po
oint out that the
t documen
ntation that w
was enclosed
d with
In theirr communica
the nottification sent out by the S
Swedish Env
vironmental Protection
P
Aggency in Jun
ne
does not contain an
ny informatio
on regarding possible cro
oss-border coonsequences
s for
at could affe ct parts of th
he Polish terrritory. They aalso point outt that
the envvironment tha
this rep
port is require
ed in accord ance with po
oint 2, section
n 3 of the Esspoo Conven
ntion.
With re
eference to th
hat set out ab
bove, repres
sentatives fro
om the Repu blic of Polan
nd
conside
er that the Environmenta
al Impact Ass
sessment tha
at will now bee drawn up fo
or the
planned
w
farm sho
ould also incclude a separrate
establisshment of the Södra Mid sjöbanken wind
chapter regarding cross-border
c
r consequenc
ces and shou
uld satisfy thee requirements
specifie
ed in Annex II of the Esp oo Convention.
Finally,, the communication defi nes a numbe
er of areas th
hat need to bbe highlighted in
the futu
ure Environm
mental Impacct Assessment. These inc
clude the folllowing:
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o

Po
oland would like to see an
n analysis of possible are
eas in the Baaltic Sea that are
suiitable for the establishme
ent of wind fa
arms, as well as a presenntation of botth
pla
anned and co
onstructed fa
arms in this area.
a

o

esentation off the propose
ed farm on a map that ex
xtends as farr as Poland and
a
Pre
e.g
g. shows Pola
and's territorrial border

o

Pre
esentation th
he boundary of the area that
t
will be afffected by th e planned
insstallation

o

Pre
esentation off the conseq uences that affect the us
se of the ban k's Polish se
ection
from an econom
mic perspecttive

o

mpact on Pollish sea area
as, with details defined in the
The project's im
mmunication
n
com

x

o

The impact on affected watter areas with
h regard to th
he EU's fram
mework directive
for water

o

The farm's impact of fishing
g and maritim
me safety on the Polish s ide

o

Analysis of the cumulative e
environmenttal impact caused by the proposed
ether with exxisting and otther planned projects in tthe Baltic Sea,
insstallation toge
e.g
g. the Nord Stream
S
gas p
project and th
he exploitatio
on of natural resources su
uch
as sand

o

Analysis of the cumulative e
environmenttal impact tha
at is caused by the propo
osed
planned conn
nection betw
ween the farm
m and the sho
ore
insstallation, along with the p
con
nnection

Latvia
In acco
ordance with the commun
nication issued by the "M
Ministry of Envvironmental
Protecttion and Reg
gional Develo
opment", datted 20 Augus
st 2011, Latvvia is waiving
g the
opportu
unity to partic
cipate in the consultation
n regarding th
he establishm
ment of an
offshorre wind farm at Södra Mid
dsjöbanken.
Howevver, the above authority w
would like to receive the final
f
Environm
mental Impact
Assesssment docum
ment that will be sent out for referral in
n Sweden.

x

Estoniia
The co
ommunication
n that was is sued on 30 August
A
2011 by the "Miniistry of the
Environ
nment" in Es
stonia confirm
ms the country's interest in participatinng in the futu
ure
Environ
nmental Impact Assessm
ment process
s regarding th
he Södra Middsjöbanken wind
w
power project.
c
that the future En
nvironmenta
al Impact Ass
sessment shoould take into
o
They consider
accoun
nt potential and significan
nt effects on protected na
atural areas, as well as
highligh
ht the impact of various d
design altern
natives for the
e farm.

x

ania
Lithua
In a communication
n dated 9 Se
eptember 201
11, the "Minis
stry of Enviroonment of the
Republic of Lithuan
nia" states th at no concerrn was noted
d in respect aany environm
mental
impact from the pro
oject in conju
unction with the
t consultattion that wass conducted in
nia.
Lithuan
Howevver, the "Ministry of Energ
gy” stated tha
at the farm's connection tto the NordB
Balt
link bettween Sweden and Lithu
uania will hav
ve an impact on the socioo-economic
environ
nment in Lithuania. With reference to the farm's connection too the planned
d
NordBa
alt link, the Lithuanian
L
au
uthorities wou
uld like to rec
ceive up-to-ddate informattion
regardiing the final assessment
a
of the enviro
onmental con
nsequences,, as well as the
continu
ued measure
es that will be
e implemente
ed by the dev
veloper.

x

a
Russia
In an e-mail
e
dated 9 Septemberr 2011, the "Ministry of Natural
N
Resouurces and
Environ
nment" in Ru
ussia notified
d the Swedish Environme
ental Protectiion Agency that
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Russia
a would not be
b participatin
ng in the con
nsultation reg
garding the eestablishmen
nt of
an offshore wind fa
arm at Södra Midsjöbanke
en.
x

Denma
ark
A conssultation has been held in
n Denmark re
egarding Swe
eden's appliccation regard
ding
the con
nstruction of a wind farm at Södra Mid
dsjöbanken.
The Da
anish Shippin
ng Authority has the follo
owing comme
ents:

o The Shipping Authority has no objeections to the constructionn of the offshhore
wind turbines in questio
on, provided they are pos
sitioned at leeast 3 nautica
al
miles from established shipping rou
utes and from
m those shippping routes that
are presented on maritiime charts, as
a well as at least 3 miless from comm
mon
but unmark
ked fairways,, which can be
b derived from signals fr
from vessels of
300 gross registered
r
to
onnage and above
a
accord
ding to AIS ddata (Automa
atic
Identificatio
on System).

x

o

The Authorrity considerss that it is ve
ery important for the founddations for
planned wind turbines tto be designed in a mann
ner that minim
sk of
mises the ris
he event of a collision.
damage to vessels in th

o

h Shipping A
Authority has also understtood that, froom the inform
mation
The Danish
available, consideration
c
n has been given
g
to curre
ent vessel traaffic in the arreas,
which shou
uld be taken into accountt in the future
e work.

Finland
A conssultation has taken place in Finland du
uring which both
b
the genneral public and
a
affected authorities
s have had th
he opportunitty to give the
eir opinions oon the projec
ct and
mpact Assess
sment. Received opinionns are summa
arised
the upccoming Envirronmental Im
in the Ministry
M
of the Environme
ent's communication date
ed 30 Septem
mber 2011 as
followss:
The Miinistry of Agrriculture and Forestry (Sk
kogs- och jorrdbruksminissteriet)
The Miinistry has no
o opinions.
The Miinistry of Transport and C
Communicatiions (Transport- och
kommu
unikationsmin
nisteriet)
The Miinistry consid
ders that partticipation in this
t
process does not lie within their
adminisstrative remit.
The Ce
enter for Eco
onomic Deve lopment, Tra
ansport and Environment
E
t for Southwe
est
Finland
d (Sydvästra Finlands ce ntrum för ek
konomisk utve
eckling, transsport och miiljö)
It is con
nsidered that the wind fa
arm will proba
ably have a significant
s
im
mpact on bird life
in Finla
and. Some birds' migratio
on routes cro
oss the wind farm area, w
while the migrating
birds th
hat breed in Finland mayy spend the winter
w
period or rest in thee farm area. The
Centerr would like th
he project's iimpact on birrd life to be evaluated
e
in a nuanced and
a
exhausstive mannerr.
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Metsäh
hallitus (a sta
ate enterprise
e for state-ow
wned land an
nd water areeas); [Verk fö
ör
statsäg
gda mark- oc
ch vattenomrråden]
The en
nterprise stresses the nee
ed for detaile
ed information in respect of the projec
ct's
impact on bird life. The Environ
nmental Impa
act Assessme
ent should p resent the
cumula
ative impact on
o bird life a s the affecte
ed area is exp
posed to vary
rying threats. The
assesssment that wiill be carried out should present
p
the im
mpact that m
may occur witthin a
large geographical
g
e charting of the
t birds' fligght paths. The
area, which requires the
electromagnetic fields that arise
e around und
derwater cab
bles may havve an impact on
er that the farrm may also effect seals,,
migrating fish species. Finally, tthey conside
on porpoises
s and other m
marine mamm
mals.
commo
WWF Finland
F
The Wo
orldwide Fun
nd for Nature
e Finland con
nsiders that the
t farm will have an
extensive impact.
nnish Associiation for Natture Conserv
vation (Finsk
k förening förr naturens
The Fin
bevara
ande)
must be
The Asssociation supports wind power, but considers
c
tha
at its impact m
controlled with the aid of localissation and pe
ermit conditio
ons. Accordinng to the
Association, Finland will primarrily be affecte
ed in respect of birds andd bats.
onsiders that the documentation they have receiveed is much more
m
The Asssociation co
genera
al than the im
mpact assesssments that are
a conducted in Finland,, and that the
e
restricttion of the wo
ork to desk sstudies will no
ot be sufficient. They alsoo observe that no
alterna
atives have been presente
ed.
The Fin
nnish Associiation for Com
mmercial Fis
shermen (Suomen ammaattikalastajaliiitto
SAKL ry);
r [Finsk förening för yrk
rkesfiskare]
Accord
ding to the As
ssociation, S
Södra Midsjöb
banken is a spawning
s
annd migration area
for fina
ancially imporrtant fish spe
ecies (Baltic herring and flounder).
f
Acccording to th
he
Association, it is po
ossible that ssediment spread during th
he constructiion period will
reach the
t cod's imp
portant spaw
wning areas. The
T Association also stat
ates that Finn
nish
boats fish
f
for herrin
ng, cod, floun
nder and salm
mon in the so
outhern Baltiic Sea, and that
t
the pro
oject may the
erefore affectt the activities of commerrcial fishermeen.
Based on opinions received fro m the Finnis
sh Environme
ent Institute ((SYKE), and
bearing
g in mind its own opinion s, the Finnish Ministry off the Environ ment will
particip
pate in the En
nvironmenta
al Impact Ass
sessment in respect
r
of thee Södra
Midsjöb
banken wind
d power proje
ect.
The Miinistry of the Environmen
nt provides a number of detailed
d
opiniions regardin
ng the
followin
ng:
-

It iss important that the proje
ect does not result in altered water coonditions in th
he
Baltic Sea, nor a large-scal e, long-term impact on bird life or maarine organis
sms.

-

uring the con
nstruction pe
eriod and sed
diment spreaad will affect the
t
Turbid water du
a-birds' forag
ging areas ass regards mu
ussels, as we
ell as temporrarily reduce the
sea
are
eas that are currently
c
ava
ailable for Be
enthic organis
sms.
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x

6.2

-

Between 1,500
0 and 2,000 p
pairs of long--tailed ducks breed in Finnland. It is
asssumed that these birds g
go to the soutthern Baltic Sea
S in the wiinter. The Ministry
of the
t Environm
ment observe
es that the lo
ong-tailed duc
ck is alreadyy threatened at
Sö
ödra Midsjöba
anken, and t hat the estab
blishment of wind power will only rein
nforce
thiss threat. This
s is supporte
ed by the results of previo
ous studies, aaccording to
wh
hich disruptions from wind
d power affec
ct an area with a circumfference of up
p to 2
km
m. This would
d mean that lo
ong-tailed du
ucks would be
b disturbed throughout the
t
enttire area whe
ere a wind fa
arm is planne
ed.

-

eceived also specify the risk of collisio
ons betweenn the turbines
s'
The opinions re
rotor blades an
nd low-flying birds. In parrticular, the threat to com
mmon guillem
mots is
entioned in th
his respect, a
as there are only 35-70 breeding
b
pairrs of this species
me
in the
t Gulf of Finland.

-

The Ministry co
onsiders thatt protection fo
or seabirds and
a their habbitats, not only in
Fin
nland but in the entire Ba ltic Sea area
a, is threatened through tthe establishment
of a wind farm at Södra Mid
dsjöbanken.

-

The project mu
ust pay particcular attention to measure
es that will a lleviate its im
mpact,
botth when plan
nning the win
nd turbines' lo
ocation and during the coonstruction of
o the
faccility, and when establish ing the solutions that are
e being develloped for the
e
ope
eration of the
e farm in rela
ation to individual wind tu
urbines, undeerwater cable
es
and
d other struc
ctures.

-

nland posses
sses conside
erable knowle
edge and exp
pertise regarrding the abo
ove
Fin
isssues, and the
e Finnish Envvironment Ins
stitute (SYKE
E) can, accoording to the
Min
nistry of the Environmentt, be contacted for assistance as a naational experrt
bod
dy.

The Go
overnment of
o Åland
In an announcemen
a
nt dated 19 S
September 2011,
2
the Government of Åland notifie
ed the
Finnish
h Ministry of the
t Environm
ment that it considers that Finland shoould participa
ate in
the Envvironmental Impact Asse
essment proc
cedure, both because Söödra Midsjöba
anken
and the
e surrounding area is an important fis
shing area for cod fisherm
men from Åla
and,
as well as because
e of the area'ss importance
e for wintering and restingg birds, such
h as
long-ta
ailed ducks, and
a for migra
ating bats. Th
he Governme
ent of Åland considers th
hat it
is nece
essary to collect sufficienttly extensive
e and good quality basic m
material for the
t
Environ
nmental Impact Assessm
ment, in orderr to highlight the plannedd wind farm's
potentially more wid
de-ranging im
mpact on mig
grating and wintering
w
speecies in the Baltic
B
Sea.

Consultatiion
The opinion
ns that were put forward by countries
s located adja
acent to the Baltic Sea are
summarise
ed in point 6.1 above.
In order to gain a betterr understand
ding of the op
pinions receiv
ved, E.ON V
Vind requeste
ed the
opportunityy to consult with
w the partie
es that had submitted
s
op
pinions as seet out above, i.e.
Åland, Finla
and, Poland and Estonia
a. Only the Government of
o Åland and the Finnish
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authorities showed any
y interest in th
his consultattion, which was
w conducteed in Novemb
ber
2011.
In conjuncttion with thes
se consultatio
ons, E.ON Vind's
V
project presentationn dated 14
November 2011 (Swedish version p
presented in Åland) and 16 Novembeer 2011 (English
version pre
esented in Finland) was p
presented. See Appendic
ces 11 and 1 2. At these
meetings, the
t various parties
p
clarifie
ed the issues
s they wante
ed to have coovered in the
Environmental Impact Assessment
A
that is now being
b
preparred for the Söödra
Midsjöbankken wind farm
m.
The implem
mented consultations are
e summarised
d below.
6.2.1 Consultatiion with rep
presentative
es from the Governmen
nt of Åland was conducted
on 14 Novvember 2011
x

The infformation tha
at E.ON Vind
d received fro
om Finland, e.g.
e regardinng birds, also
o
covers Åland.

x

overnment off Åland wond
dered what in
nformation is
s available reegarding the
The Go
routes of migrating birds, and w
whether it is the
t case thatt the same biirds pass sev
veral
wind fa
arms.

x

They would
w
like, if possible,
p
to h
highlight the movements of smaller b irds in the ev
vent
of eastterly winds.

x

They consider
c
the impact on lon
ng-tailed duc
cks to be a very importannt issue, and that
the long-tailed duck
k population has probably
y been overe
estimated.

x

V
was nottified that colllated informa
ation regarding birds cann be obtained
d from
E.ON Vind
the org
ganisation Birrd Life.

x

Swede
en and Finlan
nd have long had a bilate
eral agreement regarding fishing.

x

Södra Midsjöbanke
en is not a tra
awling area. Fishing is pe
erformed herre using pass
sive
equipm
ment.

x

Finnish
h catches principally com
mprise cod an
nd salmon. These are fishhed outside of
o the
bank.

x

The co
onstruction off a wind farm
m is not consiidered to con
nstitute a direect threat to
Åland'ss fishing.

x

The Go
overnment off Åland wond
ders whetherr a wind farm
m could lead to a change to
the fish
h composition
n and to exissting species
s being forced out by new
w ones.

x

They provide
p
inform
mation aboutt the planned
d farm near Dagö,
D
Estoniaa, and the fa
act
that the
e Governmen
nt of Åland h
has now subm
mitted a repo
ort regardingg this farm.

x

They wonder
w
how the
t developm
ment of the fa
arm will affec
ct the area's existing mus
ssel
population.
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x

They consider
c
that it would be g
good if the Environmenta
E
al Impact Asssessment could
be supplemented with
w backgrou
und knowled
dge regarding
g migrating bbats.

6.2.2
2 Consultatiion with rep
presentative
es from the Ministry of the Environnment, the
t Institute on
Ministry o f Agriculture and Foresstry, and th
he Finnish Environmen
E
o 16
Novemberr 2011
x

The Fin
nnish authorities notified E.ON Vind that,
t
at the most
m
recent E
Espoo meetin
ng in
Poland
d, they have heard
h
that th
here are plan
ns for a larger wind farm, which will be
e
located
d in connectio
on with the P
Polish section
n of Södra Midsjöbanken
M
n, which was not
known at the time, either by E.O
ON Vind or th
he Swedish Environment
E
tal Protection
n
Agencyy. In this con
ntext, they co
onsider that the project sh
hould presennt the cumula
ative
effects, i.e. cumulative effects b
bearing in mind the consttruction of thee Polish farm
m.

x

c
that the statisticss that are ava
ailable for EU
U countries oought to be able
a
They consider
to provvide a good picture
p
of fish
hing in the Ba
altic Sea, inc
cluding the arrea adjacentt to
Södra Midsjöbanke
en.

x

eel that a con
ntrol program
mme in respe
ect of fish and fishing acttually ought to
t be
They fe
implem
mented in parrt before the permit for th
he constructio
on of the winnd farm is gra
anted.
In this context, questions were asked regard
ding any imp
pact on fish aand the
compensation mea
asures that E
E.ON Vind is going to prop
pose.

x

They consider
c
that it is importan
nt for there to
o be proper baseline
b
dataa, i.e. the
collecte
ed basic info
ormation thatt must exist before
b
the sta
art of the conntrol program
mme.
This da
ata could pos
ssibly be pro
oduced in collaboration be
etween Finlaand and Swe
eden.

x

The isssue of porpoiises was raissed at the me
eeting. The Government
G
of Åland
conside
ers it importa
ant to summa
arise availab
ble informatio
on regarding the presence of
porpoisses and the impact on the
em due to th
he constructio
on of the farm
m.

x

They confirm
c
that th
he fishing tha
at is conductted by fishermen from Ålaand has bee
en
include
ed in the data
a that was su
upplied from Finland.

x

They confirm
c
that th
here is no se
eparate information regarrding catchess from Södra
a
Midsjöb
banken itselff, as most of the fishing takes place outside
o
the baank.

x

They consider
c
that the shallow parts of Söd
dra Midsjöban
nken are verry important for
f its
ecosysstem and wan
nt the projecct to highlightt the impact on
o the ecosyystem due to the
development of the
e farm. Comm
mon eider (S
Somateria mo
ollissima) aree particularly
mentioned in this context. Theyy also want th
he presence of and effeccts on other
speciess to be highliighted.

x

They consider
c
that between 5– 10% of the lo
ong-tailed du
uck populatioon remains on
o
Södra Midsjöbanke
en, and that llong-tailed du
ucks will be greatly
g
affect
cted if they lose
this are
ea.

x

They also
a
wonder how
h
the popu
ulation of blu
ue mussels will
w be affecteed and how long
will takke for these to
o recover on
nce the consttruction work
k has been coompleted.
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x

They consider
c
that the project sshould make further efforrts to collect information from
f
other countries.
c

x

to highlight tthe impact on
They would
w
like the
e Environmen
ntal Impact Assessment
A
n
migrating fish caused by the ele
ectromagnetic fields that will be preseent in the farm
due to the large number of cablles. They reffer to the "Fin
nnish Nationaal Institute", which
has carried out stud
dies that are relevant in this
t
context.

x

The En
nvironmental Impact Asse
essment must also highlight noise dissruption during
the con
nstruction pe
eriod for posssible types off foundations
s.

They point out that it is extremely im
mportant for the
t Environm
mental Impacct Assessme
ent to
include the
e following:
-

Executtive summary
y

-

Projectt description including the
e methods th
hat have bee
en used to assses the impa
act
(constrruction, opera
ation, phasin
ng out)

-

Cross-border impac
ct

p
out thatt the project needs to des
scribe the im
mpact resultinng from a
They also point
developme
ent with large
er wind turbin
nes, e.g. 5 MW. Howeverr, the applicaation should refer
r
to a worst-ccase scenariio.
They will want
w
both pap
per copies an
nd a digital version
v
of the
e documents , including
complete copies
c
of all documents
d
in
n Swedish.
The Finnish
h authorities also state th
hat ongoing contacts
c
mus
st be channeelled via Lass
se
Tallskog, Ministry
M
of the
e Environme
ent, and Heikki Lehtinen, Ministry of A
Agriculture an
nd
forestry.
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