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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS YTTRANDE I 
AVGRÄNSNINGSSAMRÅDET FÖR WPD OFFSHORES VINDKRAFTPARK POLARGRUND I 
KALIX KOMMUN 
 
WPD Offshore Sweden AB planerar att bygga en vindkraftpark till havs i Kalix 
kommun som innefattar 70–120 vindkraftverk med totalhöjd maximalt 350m. 
Placeringen för vindkraftparken befinner sig utanför den finsk-svenska 
gränsälvsöverenskommelsens geografiska tillämpningsområde. Kommissionen 
påpekar att denne bör räknas som sakägare i frågan då det kan uppstå effekter av 
verksamheten som berör frågor inom dess intresseområden enligt 
gränsälvsöverenskommelsen (Prop. 2099/10:212). 
 
Påverkan på vandringsfisk 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen noterar att Torne älvs vandringslax kan 
potentiellt ha lekvandringsrutter genom det planerade projektområdet. Torne älvs 
vandringslax är en gemensam resurs för både för Sverige och Finland då den vandrar 
till lek i gränsälven. Detsamma gäller Torne älvs hotade havsöring. Det är även värt 
att nämna i sammanhanget att Torne älvs lax räknas i Sverige som Natura-2000 art 
och har stor betydelse för såväl gränsälvsområdet som hela Östersjön. 
 
Kommissionen lyfter att det kan vara svårt att förutse möjliga risker för 
vandringsfisken p.g.a. begränsad erfarenhet av havsbaserad vindkraft, vilket 
motiverar behovet att tydligt undersöka och minimera påverkan. Samtidigt lyfter 
kommissionen att i ett tidigt skede vore det lämpligt att agera i samarbete även med 
finska ansvariga myndigheter och forskningsinstitut (T.ex. finska naturresursinstitutet 
LUKE). Detta är särskilt viktigt då eventuella orsakade skador på Torne älvs 
vandringsfisk essentiellt kan ses som gränsöverskridande påverkan.  
 
Gränsöverskridande samråd 
Kommissionen noterar att det har identifierats behovet att hålla ett internationellt 
samråd med Finland enligt Esbo-konventionens principer. Värt att nämna i detta 
sammanhanget är den finska nationalparken ”Perämeren kansallispuisto” som kan 
komma att påverkas i termer av landskap, exempelvis sett från ön Selkä-Sarvi. 
 
Yttrandet har beretts av kommissionens tf. sekreterare Simja Lempinen. Kommissionen har 

godkänt yttrandet via e-post 10 augusti 2022 och yttrandet har sparats i ACTA 

diariehanteringssystem. 
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