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Sändlista

Underrättelse om att Finland påbörjat planeringen av
kraftledningsprojektet Keminmaa-Torne älv, del i en ny kraftförbindelse
mellan Messaure i Sverige och Pyhänselkä i Finland
Miljöministeriet i Finland har, i enlighet med konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen), underrättat Sverige om ett påbörjat kraftledningsprojekt i
området Keminmaa – Torne älv i Keminmaa, Torneå och Övertorneå kommuner
i Finland.
Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet kan lämna synpunkter på
vad kommande miljöbedömning i Finland bör omfatta och vilken eventuell
miljöpåverkan projektets finska del kan medföra i Sverige.
Naturvårdsverket behöver eventuella synpunkter på denna underrättelse senast
den 18 februari 2019.
Projektet
Finländska Fingrid Abp och Svenska kraftnät planerar gemensamt en ny 400 kV
kraftledning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Pyhänsälka i Muhos
kommun i Finland. Gränsövergång över Torne älv planeras vid Vuennonkoski
(Vuentokoski) i södra delen av Övertorneå kommun, söder om den befintliga
400 kV kraftledningen.
Detta samråd enligt Esbokonventionen berör sträckan Keminmaa –
Vuennonkoski och där gränsöverskridande miljökonsekvenser huvudsakligen
kan antas uppkomma vid passagen av Torne älv som planeras ske som en
luftledning över älven.
Fingrid Abp har nu tagit fram ett bedömningsprogram som ett underlag för det
avgränsningssamråd som nu har påbörjats i Finland och för att kunna lämna
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synpunkter på vad den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (mkb:en) bör
omfatta. För ytterligare information om Finlands miljökonsekvensbedömningsprocess se underrättelse från Miljöministeriet i Finland 14.12.2018, biläggs.
Projektets fortsättning på den svenska sidan, från Torne älv till Messaure i
Jokkmokks kommun, befinner sig i en tidigare fas och för den delen planerar
Svenska kraftnät att genomföra samråd med myndigheter, kommuner och
allmänheten det fjärde kvartalet 2019. För den svenska delen av projektet se
också på Svenska kraftnäts webbplats:
https://www.svk.se/natutveckling/stamnatsprojekt/messaure-keminmaa/
Gränsöverskridande miljökonsekvenser
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang, ska ett land inom vilket det planeras ett
projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land
(upphovspart) underrätta det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda det
att delta i proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Kraftledningar på 220 kV och större med en längd över 15 km ska alltid anses
kunna medföra betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser enligt
Esbokonventionens bilaga 1.
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966)
ansvarig myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra
skyldigheter för miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande
sammanhang.
Inbjudan till informationsmöte
För allmänheten arrangeras ett informationsmöte i Torneå i Aines konstmuseums
auditorium 17 januari 2019 kl 17.30, där även svenska medborgare är välkomna
att delta och där tolkning ordnas.
Möjlighet att lämna synpunkter
Det framtagna Miljökonsekvens bedömningsprogram 2018 Internationellt
hörande syftar bl a till att få synpunkter på vilka utredningar som kan behövas
för kommande mkb och inriktningen på denna.
Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att
lämna synpunkter på bedömningsprogrammet.
Svaren bör fokusera på:
- om det finns intresse av en fortsatt medverkan i miljökonsekvensbedömningsprocessen för kraftledningsprojektet Keminmaa-Torne älv
- synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra Sverige
- vad som bör ingå i utredningsprogrammet.
Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till
registrator@naturvardsverket.se eller skriftligen till Naturvårdsverket, 106 48
Stockholm (ange ärendenummer NV-08641-18 och Keminmaa-Torne älv).
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Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 18 februari för att
lämna ett samlat svar till Finland senast den 22 februari 2019.
Ytterligare information
Information om underrättelsen och projektet kan också hämtas på
Naturvårdsverkets webbplats; http://www.naturvardsverket.se/esbo
För frågor om denna remiss vänd er till Naturvårdsverket, Egon Enocksson,
egon.enocksson@naturvardsverket.se tel 010-698 11 91 eller Sara Bergdahl,
sara.bergdahl@naturvardsverket.se tel 010-698 12 78.
______________________
För Naturvårdsverket

Frida Rudsander
Enhetschef

Egon Enocksson

Bilagor
Underrättelse från Miljöministeriet Finland 14.12.2018
Miljökonsekvens bedömningsprogram 2018, Internationellt hörande. FINGRID
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