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Diariet Trafikverket
Webbstöd
Ärendeberedning Planering

Trafikverkets yttrande gällande
delgeneralplan för Reväsvaara
vindkraftspark i Finland
Miljöministeriet i Finland har underrättat Sverige om en planerad etablering
av vindkraftsparken Reväsvaara i Övertorneå kommun, Finland.
Naturvårdsverket sammanställer gemensamt svar från Sverige till Finland
eventuella synpunkter på förslaget till ett. Trafikverket ha getts möjlighet att
lämna synpunkter till Naturvårdsverket i ärendet.
Planområdet ligger som närmast ca 2 km från en svenska gränsen. Området
omfattar ca 1000 ha och planeras för högst 12 vindkraftsverk.
Vindkraftverkens navhöj är ca 150 meter och rotordiameter är cirka 160 meter
vilket medför en totalhöjd på ca 230 meter. Vindkraftverken avses förses med
flyghinderljus.

Yttrandet
Transporter av långa, tunga, breda och höga fordon kan ha stor påverkan på
vägnätet och detta är något som behöver visas hänsyn i planeringen. Av
materialet framgår att transporterna under byggperioden planeras att gå via
vägar och järnvägar i Finland. Om transporter ändå kommer att ske genom
Sverige behöver en transportplan med beskrivning av vilka vägar som
kommer att användas vid transporterna av vindkraftverken tas fram och
delges Trafikverket.
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I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det
krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. Trafikverket förutsätter att såväl
kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda
eventuella skador som uppkommer på och vid allmän väg vid transport av
vindkraftverken bekostas av vindkraftsexploatören.
Tillstånd för åtgärder inom vägområdet krävs enligt §43 Väglagen (SFS
1971:948). Transporter på det enskilda vägnätet sker i samråd med berörd
väghållare.
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Med tanke på att andra vindkraftparker planeras i närheten undrar
Trafikverket om det kommer att ske en samordning av transporter med de
andra projekten för att minska påverkan på trafiken under byggperioden.
I övigt har Trafikverket inga synpunkter på förslaget. Så länge planerna inte
ändras påtagligt behöver Trafikverket inte heller delta i fortsatta samråd i
ärendet.

Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rami Yones. Föredragande har
varit nationell samhällsplanerare Kerstin Sondén. Samråd har skett med
samhällsplanering Region Nord.

Med vänlig hälsning
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