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Asia ANMÄLAN OM ATT GENERALPLANEN OM VINDKRAFTSUTBYGGNAD I ENONTEKIS KOMMUN HAR
^'^"''^ BLIVIT ANHÄNGIG OCH ATT DET FINNS MÖJLIGHET ATT DELTA I FÖRFARANDET FÖR VÄXELVERKAN
Enontekis kommun lade den 23 oktober 2014 fram ett program för deltagande och bedömning. För
området Enontekis utarbetas en generalplan som styr utbyggnaden av vindkraft, och med hjälp av
denna ska det gå att utreda möjligheterna till lokal elproduktion på kommunens område. Avsikten är
inte att utarbeta generalplanen som en i 77 a § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) avsedd
generalplan som kunde användas som grund för beviljande av bygglov för uppförande av vindkraftverk. De vindkraftsplaner som styr byggandet utarbetas projektspecifikt.
De konsekvenser som bedöms i programmet för deltagande och bedömning har, i likhet med influensområdet, beskrivits i rätt allmänna drag, och eventuella konsekvenser som sträcker sig till grannländerna har inte nämnts särskilt.
Fortsatta åtgärder och begäran om svar
Miljöministeriet ber att få svar på denna anmälan senast den 31 januari 2015 och önskar att svaret
innehåller en bekräftelse på mottagen anmälan och eventuella kommentarer i synnerhet till planens
gränsöverskridande konsekvenser och bedömningen av dessa.
Miljöministeriet ber därtill att miljömyndigheterna i Sverige och Norge bereder behöriga regionala
myndigheter, fysiska personer och sammanslutningar möjlighet att kommentera beredningsmaterialet för generalplanen.
Svaret skickas till följande adress:
Miljöministeriet
PB35
FI-00023 STATSRÅDET
FINLAND
Enontekis kommun ansvarar för utarbetandet av generalplanen, konsekvensbedömningen och de
praktiska förfarandena för växelverkan.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sörjer för att svenska och norska staten hörs om utarbetandet av denna generalplan enligt miljöministeriets föreskrifter (YM2/501/2004). I samarbete
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med kommunen ska närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland dessutom se till att det finns tillräcklig information om planen och konsekvenserna på svenska och norska.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ber senare om kommentarer till utkastet och förslaget
till plan och skickar beslutet om godkännande av delgeneralplanen för kännedom till miljömyndigheterna i Sverige och Norge.
Mera information ges av:
Hannu Raasakka, överinspektör, närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
tfn +358 295 037 500, e-post hannu.raasakka(S)ely-keskus.fi
Maija Neva, regeringssekreterare, miljöministeriet
tfn +358 295 250 193, e-post maija.neva@ymparisto.fi
Markanvändnings- och bygglagen finns på svenska på internet på adressen vtfww.finlex.fi/se/. Mera
information om planläggningen finns på svenska på adressen http://www.ymparisto.fi/svFl/Livsmiljon och planläggning/Systemet for planering av markanvandningen/Generalplanlaggnin
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