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Trafikverkets yttrande angående Havsbaserad
vindkraftspark utanför Estlands västkust
Ärendet
Miljödepartementet i Estland har underrättat Sverige om en planerad etablering av en
havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Naturvårdsverket sammanställer eventuella
synpunkter till ett gemensamt svar till Estland.
Det estniska företaget Saare Wind Energy OÜ planerar att upprätta en vindkraftpark
med 100 turbiner med en höjd av 102 meter och en total kapacitet på 600 MW. Det
planerade området för vindkraftparken är 154,4 km2 stort och ligger cirka 140 km från
Gotlands kust.
Företaget ansöker om nyttjanderätt av allmänt vattenområde för att upprätta
vindkraftparken och för sådant tillstånd krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt
Esbokonventionen ska ett land inom vilket det planeras ett projekt som kan förorsaka
betydande miljöpåverkan i ett annat land underrätta det berörda landet om detta och
erbjuda det landet att delta i proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
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Yttrandet
Trafikverket anser att kartmaterialet som visar var vindkraftparken ska lokaliseras är
bristfälligt. Kartmaterialet ger otillräckligt stöd för en bedömning av anläggningens
påverkan på sjötrafiken. Trafikverket vill uppmärksamma Naturvårdsverket på det
sjötrafikstråk som finns mellan Almagrundet i Stockholmsskärgård och Rigabukten.
Detta stråk är av vikt för svensk sjötrafik. Utifrån det mottagna materialet går det inte att
avgöra huruvida den havsbaserade vindkraftsparken påverkar framkomligheten till
Rigabukten. Om hänsyn tas till sjötrafikens framkomlighet vid lokalisering och
uppförande av vindkraftparken har Trafikverket inga ytterligare synpunkter på förslaget.

Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rami Yones. Föredragande har varit
nationell samhällsplanerare Lina Sandberg. I den slutliga handläggningen har enhetschef
för nationell samhällsplanering Rami Yones samt nationell samhällsplanerare Anton
Udd deltagit.
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