MKB-förfarandet i Finland och tidtabell
MKB-programskedet
Det första skedet påbörjades i Finland den 25.3.2013 när
den projektansvarige inlämnade MKB-programmet till
kontaktmyndigheten, som kungjorde om påseendet. En
kungörelse har elektroniskt publicerats i tidningarna vid
sydkusten och på Åland.

projektansvarige. Enligt den preliminära tidtabellen kommer detta att ske i början av juli 2013.
MKB-beskrivningsskedet
Det andra skedet är bedömningsskedet. Resultaten av
bedömningarna kommer att sammanställas till en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt den preliminära tidtabellen kommer beskrivningen att finnas till allmänt påseende i början av 2015. MKB-förfarandet avslutas på våren
2015 då kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Efter detta följer tillståndsförfarandet 2015 – 2016.

MKB-programmet finns till påseende under tidsperiod 8.4.2013-6.6.2013. Kontaktmyndigheten kommer att
utvärdera utlåtandena och ger sitt eget utlåtande om
MKB-programmet inom en månad efter att påseendetiden avslutats. Det första skedet avslutas då kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om MKB-programmet till den
Tidtabellen för det finska MKB-förfarandet.
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MKB-programskede
Utarbetande av MKB-program
Inlämnande av MKB-program
Kontaktmyndighetens kungörelse
Allmänt påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande

MKB-beskrivningskede
Bedömning och utarbetande av MKB-beskrivningen
Inlämnande av MKB-beskrivning
Kontaktmyndighetens kungörelse
Allmänt påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande

Nord Stream utbyggnadsprojekt
MKB-program – Finland, 2013

Informationstillfällen för allmänheten
MKB-programskede
MKB-beskrivningskede

Allmänhetens möjlighet till deltagande i Finland

Internationellt deltagande

Under påseendetiden, kan myndigheter och andra intresserande inlämna utlåtanden och åsikter om MKB-programmet till
kontaktmyndigheten.

I enlighet med Esbo-konventionen om miljökonsekvensbedömning (MKB) i ett internationellt sammanhang, inbjuder miljöministeriet i Finland de
utsatta parterna att delta i det nationella MKBförfarandet. Om en utsatt part väljer att delta sätter
de MKB-programmet till allmänt påseende, begär
utlåtanden och överlåter dem till upphovsparten.
Miljöministeriet i Finland vidarebefordrar åsikterna
till den nationella kontaktmyndigheten som beaktar
dem i sitt utlåtande om MKB-programmet.

Informationstillfällen för allmänheten kommer att ordnas under
MKB-programmets påseendetid i Helsingfors 16.4.2013, Åbo
17.4.2013, Hangö 18.4.2013, Kotka 22.4.2013 och Mariehamn
24.4.2013.
Information om projektet och MKB:n finns på Nord Stream ut
byggnadsprojektets websida: www.nord-stream.com/extension.
På websidan finns en länk till en kartportal och en responskanal.

Kontaktinformation

FI = Finnish
SW = Swedish
EN = English

Projektansvarig
Nord Stream AG			
Grafenauweg 2, CH-6304 Zug, Switzerland		
Tfn. +358 40 777 7855, Fax +41 41 766 91 92
info@nord-stream.com
Kontaktpersoner:
Tiina Salonen (FI, EN), Simon Bonnell (EN)

MKB-konsult
Ramboll				
PB 25, 02601 Espoo		
Tfn. +358 40 187 2607, Fax: +358 20 755 6201
nordstream@ramboll.fi
Kontaktpersoner:
Tore Granskog (FI, SW, EN), Heikki Surakka (FI, EN)

Kontaktmyndighet för MKB-förfarandet
Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral
PB 36, 00521 Helsinki		
Tfn. +358 295 021 000, Fax +358 9 615 008 29
Kontaktperson:
Päivi Blinnikka, tfn. +358 295 021 377
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Internationell konsultation
Miljöministeriet
PB 35, 00023 Statsrådet
Tfn. +358 20 610 100, Fax: +358 9 1603 9320
Kontaktpersoner:
Saara Bäck, tfn. +358 400 285 410
Jorma Jantunen, tfn. +358 40 517 3446
kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Nord Stream utbyggnadsprojekt

MKB Program – Finland

Nord Stream utbyggnadsprojekt omfattar upp till två naturgasledningar under vatten för gasdistribution från
Ryssland till Tyskland genom Östersjön. Sträckningarna löper från en landföringsstation i Ryssland genom
Finlands, Sveriges och Danmarks vatten till Tyskland. Inom Finlands ekonomiska zon följer sträckningen
de befintliga Nord Stream rörledningarna 1 och 2. Rörledningssträckningen har en total längd på cirka
1 250 km. Projektets miljökonsekvensbedömning (MKB) och tillståndsförfarandets tidtabell har planerats så att
anläggningen kan genomföras mellan 2016 och 2018.

MKB

Bakgrund

Teknisk beskrivning

Nord Stream utbyggnaden är en robust rörinfrastruktur
som förbinder Rysslands naturgasfält med Europas energimarknader och möjliggör en tillförlitlig och säker gasleverans. Projektet hjälper att uppnå det existerande långsiktiga
leveranskontraktet mellan Ryssland och företag i EU och
erbjuder tilläggsleveranalternativs till nordvästra Europa.
Denna gasleverans kompenserar den minskande gasproduktionen och EU gynnas av en ökad tillförlitlig gasleverans. Erfarenheterna av anläggningen av de två Nord
Stream rörledningarna påvisar att ett undervattensgasrörsystem genom Östersjön ur miljö-, teknisk- och ekonomisk
synvinkel är ett genomförbart alternativ. Resultaten av miljöövervakningen i Nord Stream projektet inom Finlands
ekonomiska zon mellan 2009 och 2012 visar att konsek
venserna av anläggningen av rörledningarna var små och
av liten betydelse.

Båda rörledningarna i Nord Stream utbyggnadsprojektet
har planerats för en leveranskapacitet av naturgas på cirka 27,5 miljarder kubikmeter per år. Rörledningarna består av cirka 12 meter långa enskilda stålrör som svetsas ihop på ett rörläggningsfartyg. Yttre diametern för rören är cirka 1,4 m. De huvudsakliga anläggningsaktiviteterna inom Finlands ekonomiska zon är ammunitionsröjning, i syfte att säkerställa en säker anläggning av rörledningen, samt stenläggning för att stöda rörledningen och
rörläggningen som görs med ett dynamiskt positionerat
och / eller ett ankarpositionerat rörläggningsfartyg. En del
av stenmaterialet kommer möjligtvis att transporteras från
Kotka området.

Avsikten med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-för
farandet) är att säkerställa att miljökonsekvenserna av ett projekt bedöms och att dessa konsekvenser är en del av beslutsfattandet. MKBförfarandet är i sig inte en beslutsprocess. MKB-förfarandet bedömer och
jämför olika realistiska projektalternativ samt ger information för att öka
medborgarnas möjligheter att delta.
Alternativen i Finland
Nord Stream rörledningarna 1 och 2
Ekonomisk zongräns
Territorialvattengräns

ALT 1a

Alternativen i Finlands MKB

ALT 1

Den finska MKB:n omfattar följande alternativ:
• inget genomförande av projektet, Alternativ 0 (ALT 0)
• det avsnitt av Nord Stream utbyggnadsprojektet som löper inom Finlands
ekonomiska zon, Alternativ 1 (ALT 1)
• underalternativ söder om Porkala och norr om ALT 1 (ALT 1a).
Längden för ALT 1 inom Finlands ekonomiska zon är cirka 370 km och bredden
varierar mellan 1,6 och 4,7 km. Längden för ALT 1a är cirka 21 km och bredden 2 km.
Konsekvenser som bedöms i faserna

Kategori
Marinpolicy, -strategier och -planer

Tabellen mittemot presenterar konsekvensobjekten i
MKB:n. Bedömningen kommer att fokusera på konsek
venserna av alternativen (ALT 1 / ALT 1a). Konsekven
serna på land kommer att fokusera på Kotka området.
För de gränsöverskridande konsekvenserna kommer fokus att vara på den kemisk-fysiska och biotiska miljön.
Även fartygstrafiken, fisket, det vetenskapliga arvet och
sociala konsekvenser kommer att bedömas. Potentiella
länder som kan påverkas är Ryssland, Estland och
Sverige. Dessutom kan vissa gränsöverskridande konsekvenser uppstå i anknytning till fisket och fartygstrafiken för Danmark, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland.

Den biotiska miljön

Målsättningarna i policyn, strategierna och planerna
Havsbottnens integritet
Bottenmorfologi och sediment
Hydrologi och vattenkvalitet
Luftkvalitet och klimat
Buller
Bentos
Fisk
Marina däggdjur
Fåglar (endast konsekvenserna av ammunitionsröjningen)

Skyddsområden

Socioekonomiska förhållanden

Konsekvenser på land

Konsekvenser som bedöms

Konsekvenser till havs

Den fysiska- och kemiska miljön

Underkategori

Fartygstrafik
Fiske
Militärområden
Befintlig och planerad infrastruktur
Utnyttjande av naturresurser
Vetenskapligt arv
Kulturarv
Turism och rekreation
Sociala konsekvenser

Markanvändning
Den fysiska- och kemiska miljön
Socioekonomiska förhållanden

Luftkvalitet och klimat
Buller
Trafik och säkerhet
Människor och samhället

Anläggning
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