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ANHÄNGIGGÖRANDE 

Eastern Light Finland I Ab har med sin begäran om utlåtande som an-
hängiggjordes 12.4.2017 bett om ett beslut av Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland (NTM-centralen) om behovet av en miljökonsekvens-
bedömning för bolagets planerade projekt för anläggning av en fiberop-
tisk kabel under vatten (lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-
ning 468/1994, 4 §, tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilt fall). 
Begäran om utlåtande har kompletterats 26.4.2017, 24.5.2017, 9.6.2017 
och 12.6.2017. 

Det planerade projektet förläggs till Finlands territorialvatten i norra Ös-
tersjön och Skärgårdshavet samt i Finska viken mellan Föglö och Kotka. 
Projektet förläggs till verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Ny-
land, Egentliga Finland och Sydöstra Finland. Miljöministeriet har med 
sitt beslut av 19.5.2017 förordnat att NTM-centralen i Nyland fattar beslut 
om tillämpningen av bedömningsförfarandet på projektet (lagen om för-
farandet vid miljökonsekvensbedömning 468/1994, 6 § 2 mom.). 

Prövningen av behovet av ett MKB-förfarande för projektet aktualisera-
des 12.4.2017, vilket innebär att den lag som gällde vid denna tidpunkt 
tillämpas vid behovsprövningen (lagen om förfarandet vid miljökonse-
kvensbedömning 468/1994). 

 
NTM-CENTRALEN I NYLANDS AVGÖRANDE 

Eastern Light Finland I Ab:s projekt datakommunikationskabel un-
der vatten i norra Östersjön och Skärgårdshavet samt i Finska viken 
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mellan Föglö och Kotka förutsätter inte ett förfarande för miljökon-
sekvensbedömning. 

Den projektansvarige ska emellertid vara tillräckligt medveten om pro-
jektets miljökonsekvenser vid genomförandet av projektet på det sätt som 
avses i 25 § i MKB-lagen. 

En beskrivning av projektet och dess miljökonsekvenser samt ärendets 
behandling och motiveringarna till NTM-centralens avgörande presente-
ras nedan. 

BESKRIVNING AV PROJEKTET 

Allmän beskrivning 

Det svenska företaget Eastern Light AB ska bygga flera nya internation-
ella fiberoptiska sjökablar för telekommunikation i Östersjöområdet. För-
bindelserna är passiva, vilket innebär att de inte innehåller elektricitet. 

Det projekt som nu är under behandling omfattar byggandet av en ny 
fiberoptisk undervattenskabel mellan Sverige (Stockholm) och Finland 
(Utö, Hangö, Helsingfors och Kotka). Projektområdet förläggs i Finlands 
territorialvatten längs en sträckning som går genom norra Östersjön, 
Skärgårdshavet och Finska viken (kommunerna Föglö, Kökar, Pargas, 
Kimitoön, Hangö, Raseborg, Ingå, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Sibbo, 
Borgå, Lovisa, Pyttis och Kotka). Projektet gör det möjligt att förbättra 
data- och internetförbindelsena samt dataöverföringskapaciteten i Fin-
land och Östersjöområdet. 

Kabelläggningen utförs med den s.k. free lay-tekniken, dvs. genom att 
kabeln läggs fritt ned från ett kabelläggningsfartyg som kör längs en pla-
nerad rutt. Kabelläggningshastigheten är 4–7 knop. Det tar totalt cirka en 
vecka att lägga kabeln. Avsikten är att kabeln läggs på områden med 
mjuka botten på minst tio meters djup. I områden som ligger nära stran-
den installeras kabelskyddsrör med hjälp av riktborrning. 

Som kabel kommer att användas kabeln MINISUB SA 144 eller kabel 
med motsvarande egenskaper. Kabeln innehåller inte ström eller miljös-
kadliga ämnen. 

För installation av kabeln reserveras en cirka 200 meter bred korridor. 
Installationsprecisionen är cirka +/- 10 meter, men i vissa punkter längs 
rutten kan det bli nödvändigt att avvika från det planerade installations-
stället till exempel på grund av ojämnheter på havsbottnen. 

 
Projektets läge och planläggningen i projektets verkningsområde 
 
Havsområde 

Kabeln går genom följande vattenområden räknat från väst till öst: 

 93.12 Lågskär utsjöområde 

 92.42 Ålands sydöstra utsjöområde 

 92.32 Korpo södra utsjöområde 

 92.31 Korpo södra skärgårdsområde 

 92.213 Vänö skärgårdsområde 

 92.212 Gullkrona skärgårdsområde 

 92.113 Hangöfjärdens skärgårdsområde 

 91.81 Ekenäs-Hangö kustområde 

 91.82 Ekenäs-Hangö utsjöområde 
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 91.72 Sjundeå-Ingå utsjöområde 

 91.71 Sjundeå-Ingå kustområde 

 91.62 Porkalauddens östra kustområde 

 91.51 Helsingfors-Esbo kustområde 

 91.411 Borgå kustområde 

 91.31 Lovisa-Pernå kustområde 

 91.212 Pyttis kustområde 

 91.211 Kotka kustområde 
 

Planläggningssituationen 

I projektområdet gäller följande landskapsplaner: 

 Loimaaregionens, Åboregionens kranskommuners, Åbolands 
och Vakka-Suomis landskapsplan (fastställd 2013).  

 Nylands landskapsplan (fastställd 2007) 

 Östra Nylands landskapsplan (fastställd 2011) 

 Landskapsplan för Kymmenedalen, handel och havsområde 
(fastställd 2014) 

 

Projektområdet ligger i följande generalplaners område räknat från öst till 
väst: 

 Södra skärgårdens delgeneralplan, Pargas 

 Delgeneralplan för södra Nagu, Pargas 

 Stranddelgeneralplan för Dragsfjärds västra skärgård, Kimitoön 

 Östra skärgårdens strandgeneralplan, Kimitoön 

 Generalplanen för stamstaden, Hangö 

 Delgeneralplan för yttre skärgården och ändringar av strandgene-
ralplan, Ingå 

 Strandgeneralplan, Ingå 

 Delgeneralplan för skärgårds- och kustområden, Kyrkslätt 

 Generalplan för Esbo södra delar 2030 

 Helsingfors generalplan 2002 

 Delgeneralplan för skärgården och kusten, Sibbo 

 Delgeneralplan för skärgården och kusten, Lovisa 

 Delgeneralplan för Gäddbergsö-Vahterpää, Lovisa 

 Delgeneralplan för skärgården och kusten, Pyttis 

 Skärgårdens delgeneralplan, Kotka 
 
 
Miljöns tillstånd och omständigheterna på projektets verkningsområde 

Skyddsområden, nationalparker, havsnaturtyper, naturvärden 

Från Korpo södra skärgårdsområde ända till Kotkas kust tangerar pro-
jektområdet både internationellt och nationellt viktiga fågelområden. 

I Finska vikens skärgård häckar sju fågelarter som är rödlistade i Finland 
(gravand, bergand, havsörn, roskarl, silltrut och stenskvätta). Dessutom 
ingår fem arter i det häckande fågelbeståndet i artförteckningen i bilaga I 
till EU:s fågeldirektiv (vitkindad gås, havsörn, skräntärna, fisktärna och 
silvertärna). Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har klassificerat 
svärta som en starkt hotad fågelart, och alfågel och alförrädare, som fö-
rekommer i Finska viken under flyttningstiderna och på vintern, har klas-
sificerats internationellt som sårbara.  
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I Finska viken lever tre arter av havsdäggdjur: gråsäl (Halichoerus gry-
pus), östersjövikare (Pusa hispida botnica) och vanlig tumlare (Phocoena 
phocoena). 

I fråga om havsnaturtyper finns det potentiella sandbanks- och revmiljöer 
i projektområdet. Skärgårdshavets biosfärområde är UNESCO:s modell-
område för hållbar utveckling. 

Projektområdet går genom flera Naturaområden och skyddsområden: 

 Skärgårdshavet  

 Skärgårdshavets nationalpark 

 Tulluddens fågelskyddsområde, Tulluddens naturskyddsområde  

 Ekenäs och Hangö skärgårds samt Pojovikens havsskyddsom-
råde 

 Hangö östra fjärd 

 Kyrkslätts skärgård 

 Porkala kust och Porkala skärgårds naturskyddsområde 

 Sandkallans-Stora Kölhällens sälskyddsområde 

 Söderskärs och Långörens skärgård 

 Pernåvikarnas och Pernå skärgårds havsskyddsområde 

 Pernåvikens kust 

 Östra Finska vikens skärgård och vatten 

Av dessa är Skärgårdshavet, Tulluddens fågelskyddsområde, Kyrkslätts 
skärgård, Söderskärs och Långörens skärgård, Pernåvikarna och Pernå 
skärgård samt Östra Finska vikens skärgård och vatten också marina 
skyddsområden (Helcom). 

Vattenkvaliteten och havsmiljöns status 

I Finska viken är syresituationen på havsbottnen svag och syrebrist före-
kommer både på det öppna havet och i kustvattnen. Eutrofieringen bidrar 
till syrebristen. Kustvattnens status har blivit sämre, vilket tar sig uttryck 
bland annat i lägre siktdjup, en ökning av trådalger och blomningar av 
cyanobakterier samt å andra sidan en tillbakagång av den viktiga 
blåstången. 

Enligt havsförvaltningsplanen har en god status inte uppnåtts på Finlands 
havsområde, inte heller i det övriga Östersjön. Eutrofieringen äventyrar 
bevarandet av den biologiska mångfalden och näringsvävens funktion. 
Kustvattnen i projektområdet har en tillfredsställande status från Korpo 
södra skärgårdsområde till Hangö udds område. Från Sjundeå–Ingå 
(Porkala–Jussarö) kustområde till Kotkas kust är statusen hjälplig. 

Fiskbestånd och fiske 

På det öppna havet i projektområdets verkningsområde förekommer 
strömming, vassbuk och storspigg, samt även småspigg i mindre antal. 
Bottenfiskar är bland annat torsk, sjurygg, rötsimpa, hornsimpa, spets-
stjärtat långebarn, tånglake samt tobisfisk, flundra och piggvar, som up-
pehåller sig på sandbottnar. De vanligaste vandringsfiskarna är lax och 
havsöring. 

Yrkesfisket på öppna havet i Finska viken består främst av trålfiske efter 
strömming och vassbuk. Dessutom fiskas i viss omfattning efter lax med 
drivlina. Trålfiskeområdena ligger i huvudsak nära Finlands territorialvat-
tengräns eller söder om den. De vanligaste fångstredskapen inom kust-
fisket är olika slags nät och ryssjor. Utöver det kommersiella fisket bedrivs 
även fritidsfiske på kustområdena. 
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Bottenförhållanden 

I strandzonerna på kusten och i skärgården på Finska vikens norra kust 
är berggrunden ofta mycket bar. Även på havsbottnen finns bara områ-
den som genomtränger sedimenten. På berget ligger i allmänhet istida 
morän som är övertäckt med lerskikt. Gropar och svackor på havsbottnen 
fungerar som sedimenteringsbassänger där yngre sediment avlagrats 
under de senaste årtusendena i form av ler- och siltlerskikt. 

Tungmetaller har transporterats till Östersjön från olika källor. De skad-
liga ämnena på havsbottnen är i huvudsak bundna till finare material som 
till sin kornstorlek motsvarar lera. 

Landskap och kulturmiljö, arkeologiska objekt 

Ett vrak som ligger på Räntans västra strand utanför Helsingfors och ett 
kulturarvsobjekt som anknyter till befästningar från andra världskriget i 
sydspetsen av Saunasaari i Pyttis finns i närheten av kabelns 200 m 
breda installationskorridor. De övriga identifierade vraken eller kulturarvs-
objekten ligger längre bort från kabelns sträckning. 

Museiverket har kontaktats om behövliga havsarkeologiska utredningar 
och åtgärdsbehov har inte identifierats. 

Projektområdet går genom följande landskapsområden: 

 Skärgårdshavets kulturlandskap 

 Sveaborg 

Rekreationsbruk 

Vattnen och stränderna används mångsidigt för rekreation, bl.a. för båtliv, 
fiske och friluftsliv.  

Ledningar och rörlinjer 

Kabeln korsar flera ledningar och rörlinjer. Den sökande kommer att ingå 
nödvändiga avtal om korsning av kablar och rörlinjer. 

Sjötrafik 

Kabelns sträckning korsar eller går parallellt med huvudleder för handels-
sjöfarten bl.a. utanför Utö och vid Hangö udd, Hangö östra fjärd, Porkala-
fjärden och utanför Porkala samt utanför Helsingfors, Borgå, Lovisa och 
Kotka. Dessutom korsar kabeln grunda farleder för nyttotrafik, båtleder 
och båtrutter på flera punkter. Förhandlingar har förts med Trafikverket 
om placeringen av kabeln på ett sådant sätt att olägenheterna för an-
vändningen av båtfarleder och kommande ändringar i lederna blir så små 
som möjligt. 

 
DEN PROJEKTANSVARIGES BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA 

 
Miljökonsekvenser 

Konsekvenser för skyddsområden och -objekt  

Kabeln uppskattas inte ha bestående skadliga konsekvenser för habitat 
eller arter. 
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Projektet uppskattas inte ha någon inverkan på områden som tillhör Na-
tura 2000-nätverket eller på naturskyddsområden, EU:s artskyddade om-
råden eller det nationella artskyddet. Verksamheten uppskattas inte för-
orsaka naturskada eller stå i strid med naturvårdslagen (1096/1996). 

Installationen av kabeln påverkar inte fornlämningar såsom vrak. 

Effekter på markanvändningen och landskapet 

I projektområdet finns inga planbeteckningar på vilka installationen av ka-
beln skulle ha inverkan. Projektet förläggs inte på områden för planerade 
vindkraftsprojekt. Projektet har ingen betydande inverkan på landskapet. 

Kabelns sträckning går genom Försvarsmaktens skyddsområde vid Utö 
och på Porkalafjärden. Försvarsmakten har hörts i kabelsträckningens 
planeringsskede. 

Konsekvenser för omständigheterna på havsbottnen och på vattenkvaliteten 

Med den valda tekniken för kabelläggning undviks bearbetning av havs-
bottnen. Tack vare sin vikt sjunker kabeln snabbt i sedimentet, vilket in-
nebär att havsbottnen utsätts för så små störningar som möjligt. Det upp-
kommer inga betydande fysiska skador på havsbottnen och därför är kon-
sekvenserna för havsbottnen mycket ringa. 

Från de mjuka sedimenten i bottensedimentet stiger inga betydande 
mängder suspenderade ämnen och näringsämnen upp i vattenfasen. 
Projektets konsekvenser för vattenkvaliteten är ringa. 

Konsekvenser för fiskbestånden och fiskenäringen 

Kabeln installeras inte under fiskarnas lektid, vilket lindrar kabelns even-
tuella konsekvenser för fiskbeståndet. Installationen utförs snabbt och 
olägenheterna för fisket är tillfälliga och kortvariga.  

 
Åtgärder för att förebygga och lindra negativa konsekvenser 

Försvarsmaktens skyddsområden har undvikits överallt där det varit möj-
ligt. I områden som inte har varit möjliga att undvika har kabelns sträck-
ning planerats i samarbete och under förhandlingar med Försvarsmak-
ten. Hamnkonstruktioner och planerade vindkraftverk har undvikits helt, 
liksom även vrak och historiska konstruktioner som uppförts av männi-
skor. Avsikten är också att undvika ankringsområden, områden med be-
tydande fiskeriverksamhet, ledmärken och badplatser. Vid planeringen 
av kabelns sträckning har befintliga fartygsfarleder och planerade mudd-
rings- och byggnadsarbeten längs farlederna beaktats. Nödvändiga kors-
ningar med kablar och rörlinjer utförs så att projektet inte medför olägen-
heter för befintlig infrastruktur. 

Målet har varit att undvika känsliga områden, till exempel natur- och få-
gelskyddsområden, vid planeringen av kabelns sträckning. Vissa natur-
skyddsområden har det inte varit möjligt att undvika helt. I dessa fall pla-
nerades sträckningen på så sätt att kabeln går en så kort sträcka som 
möjligt på de aktuella områdena. 

Den sökande strävar efter att avtala om ersättning av eventuella skador 
med kommersiella fiskare i området. 
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BEHANDLING AV ÄRENDET 
 

 Hörande av myndigheterna 
 

NTM-centralen i Nyland lämnade 14.6.2017 en begäran till kommuner-
nas representanter och till myndigheterna om att få ett utlåtande om 
huruvida det är nödvändigt att tillämpa MKB-förfarandet på Eastern Light 
I Ab:s projekt. Utlåtandet skulle lämnas in senast 10.8.2017. Helsingfors 
stad och Kyrkslätt kommun bad om tilläggstid för sina utlåtanden, och 
detta beviljades fram till 31.8.2017. 

Utlåtande begärdes av följande instanser: 

 Ålands landskapsregering 

 Esbo stad 

 Esbo stads miljöcentral 

 Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

 Föglö kommun 

 Geologiska forskningscentralen 

 Hangö stad 

 Helsingfors stad 

 Helsingfors stads miljöcentral 

 Ingå kommun 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland 

 Kimitoöns kommun 

 Kyrkslätts kommun 

 Kotka stad 

 Kökar kommun 

 Trafikverket 

 Trafiksäkerhetsverket Trafi 

 Lovisa stad 

 Forststyrelsen 

 Museiverket 

 Pargas stad 

 Försvarsmakten/Huvudstaben 

 Pyttis kommun 

 Raseborg stad 

 Sibbo kommun 

 Suomen Turvallisuusverkko Ab 

 Finlands miljöcentral 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
 

NTM-centralen i Nyland erhöll 15 utlåtanden. Nedan presenteras sam-
mandrag av instansernas utlåtanden. 

Ålands Landskapsregering konstaterar i sitt utlåtande att på Ålands 
vattenområde gäller Ålands lagstiftning som ska iakttas. I fråga om miljö-
skyddslagstiftningen ska den sökande kontakta Ålands miljöskyddsmyn-
digheter och upprätta de redogörelser som naturvårdslagstiftningen för-
utsätter och en arkeologisk redogörelse för utredning av det maritima kul-
turarvet. 
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Enligt Esbo stad förutsätter projektet inte ett MKB-förfarande. Staden 
påpekar att sjökabelns sträckning går genom ett havsdeponeringsom-
råde som undersökts i MKB-förfarandet för Finnohamnen på ett bestämt 
kabelavsnitt och ligger i närheten av ett annat område. Eftersom inga be-
slut har fattats om de deponeringsområden som används i Finnoham-
nens projekt ska dessa deponeringsområden beaktas i sjökabelprojektet 
som deponeringsområden som eventuellt tas i bruk inom en nära framtid. 
Staden anser att projektet utöver fåglarnas häckningsfrid också ska ta 
beaktande till fåglarnas samlings-, fjäderfällnings- och födoplatser under 
deras flyttningstider. Esbo stads miljöcentrals åsikt ingår i Esbo stads ut-
låtande. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland anser att projektet med 
tanke på miljöhälsan inte medför sådana betydande konsekvenser för 
människornas hälsomässiga omständigheter att ett MKB-förfarande 
skulle vara nödvändigt. 

Geologiska forskningscentralen anser att det inte är nödvändigt att till-
lämpa MKB-förfarandet i projektet eftersom projektet inte har betydande 
negativa konsekvenser för den abiotiska eller biotiska miljön eller för so-
cioekonomiska omständigheter. 

Helsingfors stad konstaterar i sitt utlåtande att det inte är nödvändigt att 
tillämpa MKB-förfarandet i projektet. I sitt utlåtande har Helsingfors stad 
också beaktat Helsingfors stads miljötjänsters uppfattning. Frågor som 
gäller ändamålsenlig anläggning och användning av sjökabeln och even-
tuella negativa miljökonsekvenser av dessa kan behandlas i projektets 
vattentillståndsförfarande och i det obligatoriska förfarandet för förlägg-
ningstillstånd och bygglov som gäller detaljplanerade allmänna områden 
i Helsingfors stad. Vid planeringen av platser där kabeln kommer upp på 
land samt vid planeringen av kablar och konstruktioner på land ska de 
begränsningar som planeringen av markanvändningen i Helsingfors 
medför beaktas. Till exempel placeringen av ett kopplingsskydd om 40 
m2 i Havshamnen eller i Brunnsparkens område skulle kräva en ändring 
av detaljplanen. 

Ingå kommun och Ingå byggnadsnämnd anser att behandlingen enligt 
vattenlagen ger en tillräcklig uppfattning om miljökonsekvenserna och att 
projektet inte förutsätter ett MKB-förfarande. 

Kyrkslätt kommun anser att projektet inte medför så betydande miljö-
konsekvenser att projektet skulle förutsätta ett MKB-förfarande. Kommu-
nen understryker att man i vattentillståndsansökan ska framföra tillräck-
liga uppgifter om projektets konsekvenser för den havsnaturen under vat-
ten och beakta miljö- och naturkonsekvenserna under byggtiden. 

Trafikverket hade inget utlåtande om tillämpningen av MKB-förfarandet 
i det enskilda fallet. 

Enligt Forststyrelsens uppfattning medför projektet inte sådana miljö-
konsekvenser att det skulle förutsätta ett MKB-förfarande. Enligt planerna 
ska sjökabeln gå via många naturskyddsområden som staten äger. Forst-
styrelsen påpekar att samtliga områden har egna regler som utfärdades 
innan naturskyddslagen reformerades och att dessa regler inte direkt tar 
ställning till sjökablar. Därför finns det enligt Forststyrelsen anledning att 
utreda huruvida kabeln kräver tillstånd på de naturskydds- och Natura 
2000-områden som grundats.  
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Museiverket konstaterar att man längs kabelns sträckning ska genom-
föra en utredning av det maritima kulturarvet under vatten i enlighet med 
fornminneslagen för att säkerställa att projektet inte skadar fornlämningar 
eller kulturarvsobjekt under vatten. I arbetet ska ingå en tolkning och be-
dömning av en arkeologiskt behörig person om huruvida det i kartlägg-
ningsmaterialet om den kabelsträckning som planerats under bered-
ningen av projektet syns sådana eventuella fornlämningar eller andra kul-
turarvsobjekt som kabelsträckningen ska kringgå. 

Enligt Försvarsmakten ska Försvarsmaktens skyddsområden och För-
svarsmaktens kablar och övervakningssystem som placerats i havsom-
rådet beaktas i projektet. Skyddsområdena och anvisningar om tillstånds-
förfarandet i anslutning till dem presenteras på Försvarsmaktens webb-
plats. Placeringen av de havskablar som Försvarsmakten använder ska 
kontrolleras samt nödvändiga kabelvisningar överenskommas och nöd-
vändiga åtgärder för att skydda kablarna och tillåtna kabelsträckningar 
avtalas redan när projektet planeras. Detta ska ske i samarbete med Ma-
rinstaben. Sträckningen för den kabel som placeras i projektet ska plan-
eras på så sätt att den inte stör Försvarsmaktens verksamhet. Eventuella 
kabelöverskridningar ska genomföras så att direkt beröring mellan kabel-
mantlarna förhindras och att de kablar som redan finns på havsbottnen 
inte skadas. 

Enligt Suomen Turvallisuusverkko Ab (Stuve) ska kabelprojektet ge-
nomföras på så sätt att Stuves kablar i havet inte skadas. Om vissa objekt 
i Kotkas, Helsingfors och Hangös områden (3 st.) ska videobilder lämnas 
till Stuve. Videorna ska visa de punkter där kablarna går i kors i havet 
efter kabelarbetena. På svåra ställen där kablar korsar varandra ska en 
tillräckligt tjock och bred skyddsmatta användas, och den nya kabeln läg-
gas på mattan. Ett separat korsningsavtal ska tecknas med kabelns 
ägare. Funktionen av Stuves datakommunikationsnät ska säkerställas ef-
ter att kabelläggningsarbetet slutförts. Vid märkningen av kabeln ska sjö-
fartsverkets anvisningar iakttas. 

Enligt NTM-centralen i Egentliga Finland medför projektet inte sådana 
miljökonsekvenser att det skulle förutsätta ett MKB-förfarande. 

Enligt utlåtandet av fiskerimyndigheten vid NTM-centralen i Egentliga 
Finland förutsätter projektet inte ett MKB-förfarande för utvärdering av 
konsekvenserna för fisket. 

 
 Hörande av den projektansvarige 

NTM-centralen i Nyland har med ett brev av 11.9.2017 reserverat Eastern 
Light I Ab möjlighet att lämna ett genmäle till myndigheternas utlåtanden 
senast 30.9.2017. NTM-centralen i Nyland gav den projektansvarige ex-
tra tid för inlämning av genmälet fram till 6.10.2017. Ramboll Finland Ab 
lämnade på Eastern Light I Ab:s vägnar ett genmäle till NTM-centralen i 
Nyland som daterats 6.10.2017. I genmälet konstaterar Eastern Light I 
Ab följande: 

 I utlåtandena framförs inte synpunkter som skulle vara kritiska 
med tanke på prövningen av behovet av ett MKB-förfarande. Eas-
tern Light betonar att företaget vid planeringen av sträckningen 
under hela projektet särskilt konsulterat Försvarsmakten och Tra-
fikverket så att säkerhets- och trafiksynpunkter kan beaktas sär-
skilt väl under anläggningsarbetet och när kabeln är i drift. 
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 Eastern Light har på det sätt som Ålands landskapsregering fram-
ställer tagit kontakt med de aktuella myndigheterna för att utreda 
huruvida det föreligger behov av ytterligare utredningar eller lo-
kala tillstånd i enlighet med den lokala miljö- och naturskyddslag-
stiftningen. Eastern Light kommer att utföra de förutsatta under-
sökningarna under konsultering av myndigheterna på Åland. Ka-
beln kommer att läggas på ett sådant sätt att kulturarvet under 
vatten inte äventyras. 
 

 Eastern Light kommer att beakta alla tre av Finnohamnens havs-
deponeringsområden som områden som eventuellt tas i använd-
ning under en nära framtid. Naturskyddsområden och internation-
ellt viktiga fågelskyddsområden kommer att beaktas. 
 

 Innan projektet genomförs kommer Eastern Light att utföra en ut-
redning av kulturarvet under vatten i enlighet med fornminnesla-
gen för att säkerställa att projektet inte skadar fornlämningar eller 
kulturarvsobjekt under vatten. 
 

 Eastern Light kommer att beakta Försvarsmaktens skyddsområ-
den och Försvarsmaktens kablar och övervakningssystem som 
placerats i havsområdet. Om nödvändigt, planerar Eastern Light i 
samarbete med Marinstaben kabelvisningar samt nödvändiga åt-
gärder för skydd av kablarna och tillåtna kabelsträckningar. 
 

 Eastern Light kommer att genomföra kabelprojektet på så sätt att 
Stuves kablar som finns i havet inte blir skadade. Bolaget vidtar 
tillräckliga skyddsåtgärder och levererar de begärda videobil-
derna. 
 

 Eastern Light beaktar de begränsningar som planeringen av mar-
kanvändningen i Helsingfors medför och fästa särskild uppmärk-
samhet på de villkor som gäller skyddsområden för värdefulla 
parkområden. Eastern Light konstaterar att uppdragningen av ka-
beln på stranden och kabelns sträckning i Mörtnäsparken redan 
har ett tillstånd som Helsingfors stads byggnadskontor beviljade 
29.11.2016 och att kabelns sträckning i parken har planerats i en-
lighet med byggnadskontorets anvisningar. 

 
MOTIVERINGAR TILL AVGÖRANDET AV NTM-CENTRALEN I NYLAND 

 
NTM-centralen i Nyland har avgjort att Eastern Light Finland I Ab:s sjö-
kabelprojekt som beskrivs ovan inte förutsätter ett förfarande för miljö-
konsekvensbedömning. Projektet har sannolikt inte sådana betydande 
miljökonsekvenser som är jämförbara med konsekvenserna för de pro-
jekt som räknas upp i projektförteckningen i 6 § i MKB-förordningen. Vid 
prövningen har projektets egenskaper, läge och konsekvensernas karak-
tär beaktats. 

     
Tillämpning av MKB-förfarandet utifrån projektförteckningen 

 

MKB-förfarande krävs av sådana projekt och ändringar av dem som san-
nolikt föranleder betydande skadliga miljökonsekvenser (MKB-lagen 4 § 
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1 mom.). De projekt på vilka bedömningsförfarandet alltid ska tillämpas 
räknas upp i en projektförteckning i MKB-förordningen.  

NTM-centralen i Nyland konstaterar att sjökabelprojektet Eastern Light 
inte ingår i de projekt som nämns i projektförteckningen i 6 § i MBK-för-
ordningen, på vilka förfarandet för miljökonsekvensbedömning alltid ska 
tillämpas. 

 
Tillämpning av MKB-förfarandet utifrån prövning av enskilt fall 

 
Bedömningsförfarandet tillämpas vidare i enskilda fall enligt 4 § 2 mom. i 
MBK-lagen när ett projekt eller en väsentlig ändring av ett redan genom-
fört projekt, även i fall av annan väsentlig ändring än det som avses i 4 § 
1 mom. i lagen, sannolikt föranleder betydande skadliga miljökonsekven-
ser som, även med de sammantagna konsekvenserna av olika projekt, 
till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekt 
som avses i 4 § 1 mom. i lagen. Vid prövningen beaktas projektets läge, 
egenskaper och konsekvensernas karaktär. 

 Projektets läge, egenskaper och konsekvensernas karaktär 

Sjökabelprojektet bedöms inte öka miljöbelastningen i projektområdet 
betydligt från nuläget. Tack vare sin vikt sjunker sjökabeln snabbt i sedi-
mentet, varvid de fysiska skador och konsekvenser för bottenförhållan-
dena som uppkommer på havsbottnen förblir ringa. Röret läggs med den 
s.k. free lay-tekniken, vilket begränsar de negativa miljökonsekvenserna 
till ett minimum eftersom havsbottnen inte bearbetas. Konsekvenserna 
av projektet kan betraktas som lokala och lindriga. Störningarna under 
anläggningstiden är tillfälliga, då installationen av kabeln tar en relativt 
kort tid i anspråk (cirka en vecka). 

Projektet har inga betydande negativa konsekvenser för vatten- och 
havsförvaltningens mål. 

Sjökabeln går genom flera naturskyddsområden men detta medför inga 
betydande negativa miljökonsekvenser för naturskyddsområdena. 

I de känsligaste strandnära områdena ansluts havskablarna till marken 
genom en öppning som borrats under stranden. På stränderna görs inga 
schakt och kabeln placeras flera meter under havsbottnen. Metoden be-
gränsar de negativa konsekvenserna för strandområdena till ett mini-
mum. 

Projektets konsekvenser kan anses vara lokala och det medför därför 
inga statsgränsöverskridande konsekvenser. 

Kumulativa effekter med andra projekt 

I det planerade projektets närhet pågår inte andra projekt med vilka Eas-
tern Light-projektet skulle kunna ha sådana kumulativa effekter som krä-
ver att förfarandet för miljökonsekvensbedömning tillämpas i projektet. 
Sådana projekt är inte heller inom synhåll. Korsningar mellan sjökabeln 
och andra ledningar/kablar genomförs på ett sådant sätt att projektet inte 
medför olägenheter för befintlig infrastruktur. 

  
FORTSATTA ÅTGÄRDER 
 

NTM-centralen konstaterar att den projektansvarige vid projektets fort-
satta planering och genomförande ska beakta de åtgärder som förutsätts 
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i de ovan beskrivna myndighetsutlåtandena och genomföra de åtgärder 
som planerats för att lindra olägenheter. Som åtgärder för att lindra de 
negativa konsekvenserna har den projektansvarige föreslagit bl.a. undvi-
kande av känsliga områden, beaktande av befintliga fartygsfarleder och 
planerade muddrings- och anläggningsprojekt längs farlederna samt för-
handlingar med kommersiella fiskare om ersättning av skador som pro-
jektet eventuellt förorsakar. 

Den planerade kabeln går via flera naturskyddsområden. Den projektan-
svarige ska vid den fortsatta planeringen och genomförande av projektet 
beakta föreskrifterna om fredning av naturskyddsområdena, i synnerhet i 
fråga om de områden där kabeln kommer upp på strand, där det kan bli 
nödvändigt att avvika från föreskrifterna om fredning. 

 
BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPATS 
 

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen, 
468/1994) 2, 4, 5, 6, 17, 19 och 25 § 

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
(MKB-förordningen, 713/2006) 4, 6 och 7 § 

Förvaltningslagen (434/2003) 60 § 
 

ÄNDRINGSSÖKANDE 
 

Den projektansvariges rätt till sökande av ändring 
 
Den projektansvarige får söka ändring i detta beslut genom besvär hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning medföljer som bilaga. 

 
 

Andra parters rätt till sökande av ändring  
 

Ändring på detta beslut får sökas av dem som har besvärsrätt om något 
annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet och om 
avgöranden i tillståndsärende (MKB-lagen, 17 § 2 mom.). Ändring kan 
sökas först när det är möjligt att överklaga det beslut som nämns ovan 
(MKB-lagen, 19 § 3 mom.). 

 
 
 
 
 
 
Ledande sakkunnig  Eija Lehtonen  
 
 
 
 
 
Överinspektör  Reetta Suni 
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DELGIVANDE AV BESLUTET 
 

Beslut Eastern Light I Ab med mottagningsbevis, utan prestationsavgift. 
 
Information på anslagstavla 

 
Beslutet kungörs på de följande kommunernas officiella anslagstavlor: 
 

 Esbo stad 

 Föglö kommun 

 Hangö stad 

 Helsingfors stad 

 Ingå kommun 

 Kimitoöns kommun 

 Kyrkslätts kommun 

 Kotka stad 

 Kökar kommun 

 Lovisa stad 

 Pargas stad 

 Pyttis kommun 

 Raseborg stad 

 Sibbo kommun 
 

Publicering 
 

Beslutet publiceras i elektroniskt format på adressen www.ympa-
risto.fi/yva-paatokset/uusimaa. 
 

Delgivande av beslutet elektroniskt 
 

Den projektansvarige Eastern Light Finland I Ab 
 
Konsulten Ramboll Finland Ab 
 
De hörda myndigheterna 

  
 
 
 
 

BILAGA Besvärsanvisning 

 
 
 

YTTERLIGARE INFORMATION Reetta Suni, reetta.suni@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 252 


