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Sak 2023/4: Marin arealplan Sverige - vindkraft 

Bakgrunn  

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om arbeidet med å oppdatere 

arealplan for svenske havområder (marine spatial plan - MSP). Arbeidet omfatter bl.a. 

avsetting av nye områder for havvind, med et mål om ny årlig produksjon på 90 TWh.  

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av 

Espoo-konvensjonen og SEA-protokollen om konsekvensutredning av tiltak og planer med 

grenseoverskridende virkninger, jf. § 35 i Forskrift om konsekvensutredninger.  

Potensielt berørte parter som ønsker å være med i den videre prosessen eller har 

kommentarer til det foreslåtte utredningsprogrammet kan de sende en uttalelse via 

Miljødirektoratets høringsside. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og bli synlige for alle 

interesserte. 

 

Forvalters vurdering  

Oppstartsvarselet omfatter første ledd i arealplanen og fungerer som en kartlegging av 

interesser på tvers av landegrensene. Høringen skisserer tre planlagte områder innenfor 

svensk økonomisk sone i hhv. Bottenvika, Østersjøen og Skagerrak. Dokumentene som er 

sendt på høring gir en bred, men generell innføring i vurderingskriteringer for det videre 

arbeidet med arealplanen. Det foreligger ingen detaljbeskrivelse for hvert område i 

inneværende runde, utover at disse ligger innenfor svensk økonomisk sone, skissert i kart på 

s. 11 i høringsdokumentet «Scoping consultation for strategic environmental assessment of 

revised marine spatial plans in Sweden». For Jomfruland nasjonalpark vil planområdet i 

Skagerak være relevant for nasjonalparken. 

Nåværende høring er første trinn i planarbeidet, med mål om å kartlegge interesser på tvers 

av landegrensene. Kartleggingen vil bli fulgt opp med høring av plan og vurdering av innspill i 

løpet av 2023 og 2024. Målet er et planen skal legges frem for svenske myndigheter i 

desember 2024. 

Nåværende høringsrunde er en kartlegging av interesser knyttet til planarbeidet og åpner for 

at potensielt berørte parter kan melde sin interesse og komme med innspill til planarbeidet. 

I sak 2022/6 behandlet styret uttalelse til varslet oppstart av konsekvensutredning for 

vindkraftanlegget Vidar; et havbasert, flytende vindkraftverk lokalisert innenfor svensk 



økonomisk sone ca. 38 km fra Hvaler, 35 km fra Tjøme, 42 km fra Brunlanes og 54 km fra 

Jomfruland. Uttalen knyttet seg til forhold nasjonalparken mente var viktige å vurdere i den 

videre konsekvensutredningen. Momentene i denne uttalen vil være relevante i ev. neste 

trinn i prosessen. 

Selv om nåværende høringsvarsel ikke knytter seg til en konkret konsekvensutredning, er 

det nasjonalparkforvalters vurdering at nasjonalparken både dirkete og indirekte kan bli 

berørt avhengig av hvilke arealer som avsettes i endelig planforslag. Det er derfor viktig at 

nasjonalparkstyret holdes orientert i det videre arbeidet. 

 

Forslag til vedtak  

Styret tar planvarselet til orientering. Jomfruland nasjonalpark anser seg som berørt part i 

planarbeidet og ønsker å delta i den videre planprosessen med arealplanen. 

Styret ønsker å få ev. plan og/ eller konsekvensutredninger til uttalelse når de foreligger. 
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E-post MD_Høring – Espoo 

Naturvårdsverket_Varsel - MSP plan 

Scoping consultation for strategic_Revidert plan 
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