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Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(E/ECE/1250), underrättelse från Sverige om MKB-förfarande för vindkraftsprojekt Södra
Midsjöbanken
Begäran om utlåtande beträffande Finlands eventuella deltagande i Sveriges MKB-förfarande och
miljökonsekvensbedömningsprogrammets innehåll.

Finland har av myndigheterna i Sverige tagit emot en underrättelse om att förfarandet
för miljökonsekvensbedömning (MKB) har inletts i samband med en vindkraftspark i
Sverige sydost om Öland. Denna underrättelse är en tillämpning av Esbokonventionen (FN:s ekonomiska kommission för Europas avtal om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997). Det projektansvariga bolaget är E.ON Vind Sverige AB.
Södra Midsjöbanken är belägen ca 100 km sydost om Ölands sydspets. Den del av
Södra Midsjöbankens område som är förlagd inom den svenska ekonomiska zonen
och som bedömts lämplig för etableringen av en ny havsbaserad vindkraftspark har en
total yta om ca 320 km2. Detta ger utrymme för uppförande av en anläggning med ca
300 vindkraftverk och en installerad effekt på upp till 1 000 MW. Projektet kompletteras med tre-fyra transformatorstationer placerade på separata plattformar. Parken
ansluts till NordBalt-förbindelsen mellan Sverige och Litauen. Inom vindkraftsparken
förläggs totalt ca 370 km sjökabel.
Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har en möjlighet att framföra
sina åsikter om huruvida projektet eventuellt medför sådana betydande skadliga miljökonsekvenser i Finland, som ger Finland anledning att delta i projektets MKBförfarande. Dessutom är det möjligt att framföra åsikter om bedömningsprogrammets
innehåll till de delar konsekvenserna av vindkraftsparken kan anses sträcka sig till
Finland. Bedömningsprogrammet (samrådsunderlag) är en plan som det projektansvariga bolaget E.ON Vind Sverige AB har uppgjort över de utredningar som behövs för
en bedömning av miljökonsekvenserna. Resultaten från bedömningen sammanställs
senare i form av en konsekvensbeskrivning. Beskrivningen tas upp till offentlig behandling i Finland om Finland uppger att man har för avsikt att delta i MKBförfarandet.
Åsikter och utlåtanden om Finlands deltagande i Sveriges MKB-förfarande och om
bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen. De skall lämnas in till Miljöministeriet senast 19.9.2011. Besöksadress: Fabiansgatan 6, Helsingfors, Postadress: Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet. Handlingarna finns till påseende på internet på
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adressen www.miljo.fi/internationellmkb.

Mer information
Handlingarna som inlämnats av Sverige finns till påseende 22.8–19.9.2011 på följande
platser:
- Finlands miljöcentrals information, Mechelingatan 34a, Helsingfors
- Ålands landskapsregerings registratorskontor, Mariehamn
- internet, på adressen www.miljo.fi/internationellmkb.
Kontakt
- Jorma Jantunen, ledande expert, Finlands miljöcentral, internationell miljökonsekvensbedömning, jorma.jantunen(at)ymparisto.fi, tfn 040 517 34 46
- Bengt Wegemo, projektansvarig, E.ON Vind Sverige AB, bengt.wegemo(at)eon.com,
tfn +46 76 310 09 44
- Mer information, till exempel om fåglar, finns på det projektansvariga bolagets
webbplats på adressen
http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=59660&epslanguage=SV
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