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VATTENFALL BJUDER IN TILL SAMRÅD 
 
AVGRÄNSNINGSSAMRÅD ENLIGT 6 KAP 29 § MILJÖBALKEN 
AVSEENDE GENOMFÖRANDE AV GEOFYSISKA OCH GEOTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR SAMT UNDERSÖKNING AV PLATS FÖR 
DUMPNING AV MUDDERMASSOR FÖR PRÖVNING AV STORA 
MIDDELGRUND VINDKRAFTPARK 
 

Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB (nedan ”Vattenfall” eller ”Bolaget”) avser att 
undersöka havsbotten i den ekonomiska zonen ut till och med Stora Middelgrund samt 
Sveriges sjöterritorium för planering av det interna kabelnätverket respektive 
exportkablarna från vindkraftparken till det svenska fastlandet. Undersökningarna avser 
även en potentiell dumpningsplats för muddrade naturliga bottensediment som kan 
uppkomma vid vindkraftetableringen.  

Vattenfall förvärvade 2019 vindkraftprojektet Stora Middelgrund. Projektet har tillstånd för 
uppförande och drift av en vindkraftpark vid Stora Middelgrund enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon sen tidigare. Tillståndet meddelades av regeringen 2008-05-22 och justerades 2014-
09-11. Vattenfall bedriver i dagsläget bland annat ett arbete med att modernisera detta tillstånd 
samt att förbereda en ansökan enligt de s.k. Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för 
uppförande och drift av vindkraftparken. Vidare planeras för ansökningar kring exportkablar till det 
svenska fastlandet. Samråd för detta arbete genomfördes våren 2020.  

En del i Bolagets pågående arbete består i att undersöka havsbotten inom dels vindkraftområdet, 
dels havsbotten från Stora Middelgrund till det svenska fastlandet där exportkablar ska nedläggas. 
Det rör sig om geofysiska och geotekniska undersökningar som inkluderar borrningsarbeten varför en 
ansökan om tillstånd till undersökningsarbetena enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
kräver upprättande av en s.k. miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. miljöbalken. En MKB 
kräver i sin tur ett föregående samråd. 

Vattenfall inbjuder med anledning härav till ett samråd kring dessa planerade geofysiska och 
geotekniska undersökningar som avses utföras i Sveriges ekonomiska zon samt i Sveriges 
sjöterritorium i Kattegatt.  

Aktuellt samråd omfattar även planerade undersökningar av havsbotten inom Sveriges sjöterritorium 
i syfte att finna möjliga platser för dumpning av muddermassor som kan uppkomma vid anläggande 
av vindkraftparken vid Stora Middelgrund samt potentiell framtida dumpning av muddrade naturliga 
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bottensediment från Stora Middelgrund. Data från dessa undersökningar kommer att användas för 
upprättande av den MKB som ska medfölja ansökan enligt miljöbalken om anläggande av 
exportkablarna i Sveriges sjöterritorium till mark- och miljödomstolen. En sådan ansökan kan komma 
att inkludera en ansökan om dumpningsdispens enligt 15 kap. 27 § miljöbalken. 

Geografiskt kommer aktuella undersökningsarbeten att omfatta själva vindkraftområdet i Sveriges 
ekonomiska zon (för det interna kabelnätverket i parken), exportkabelkorridorer i den ekonomiska 
zonen samt i Sveriges sjöterritorium (exportkablar till fastlandet från parken) samt potentiella 
områden för dumpning av muddermassor i Sveriges sjöterritorium. Se karta nedan.  

 

  

Vattenfall genomför samrådet digitalt  

Under normala förhållanden brukar Vattenfall hålla fysiska samrådsmöten med myndigheter, 
organisationer, allmänheten, m.fl. Under rådande pandemi genomförs emellertid detta samråd 
skriftligen. 

Samrådsunderlag och mer information om projektet i stort hittar du på 
vattenfall.se/storamiddelgrund. Där kan du också lämna dina synpunkter. 

Hemsidan uppdateras regelbundet med tillkommande och förtydligande information.  

Lämna synpunkter 

Beställ samrådsunderlaget och lämna dina synpunkter till Anna Holst, Ramboll Sverige AB, via e-post 
anna.holst@ramboll.se. 

Synpunkter lämnas senast 2021-01-31. 

  



   

 

Confidentiality: C2 - Internal 

Sändlista 

 

Myndighet 

Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Halland 
Halmstad kommun 
Laholms kommun  
Havs- och vattenmyndigheten 
Naturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
Energimyndigheten 
Kustbevakningen 
Försvarsmakten  
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
Statens geotekniska institut (SGI) 
Naturhistoriska Riksmuseet 
Transportstyrelsen 
Riksantikvarieämbetet 
SMHI 
Kammarkollegiet 
Sveriges lantbruksuniversitet havsfiskelaboratoriet  

 
Intressenter 
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) 
Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) 
Swedish Pelagic Federation Producent Organisation (SPF) 
Halmstads hamn 

 

 


