
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 

 

Nord Stream 2 beviljas tillstånd för användning 

av Finlands exklusiva ekonomiska zon för 

rörledningen 

 
> Den finska regeringen har gett sitt samtycke för användandet av EEZ 

> Viktig milstolpe för projektet 

 

[Helsingfors, Finland/Zug, Schweiz – 5 april 2018] Nord Stream 2 AG 
beviljades idag samtycke av statsrådet för användning av Finlands exklusiva 
ekonomiska zon (EEZ) för anläggningen av dess planerade rörledningssystem 
som kommer att sträcka sig 374 km genom Finlands exklusiva ekonomiska zon  
utanför landets territorialvatten. EEZ tillståndet behandlades av arbets- och 
näringsministeriet.  
 
“Vi är mycket nöjda med erhållandet av detta tillstånd efter en omfattande och 
ingående tillståndsprocess. Nord Stream 2 projektet har uppnått ännu en viktig 
milstolpe”, säger Tore Granskog, Permitting Manager Finland vid Nord Stream 2 
AG.  
 
I Finland krävs det två tillstånd för anläggningen och driften av 
rörledningssystemet i den finska exklusiva ekonomiska zonen. Utfärdandet av 
det andra tillståndet, som krävs enligt vattenlagen, förväntas under de 
kommande veckorna. Företaget har redan beviljats alla nödvändiga tillstånd i 
Tyskland. De nationella tillståndförfaranden i de övriga tre länderna utmed 
rörledningens sträckning – Sverige, Ryssland och Danmark – fortlöper som 
planerat. 
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Mer om Nord Stream 2 
Nord Stream 2 är ett 1 230 km långt gasledningssystem som planeras att sträckas 

genom Östersjön, från världens största gas reserver i Ryssland via en direkt och effektiv 

sträckning till europeiska konsumenter. Det dubbelröriga systemet kommer till stor del att 

följa Nord Streams sträckning och dess framgångsrika tekniska koncept. Det nya 

gasledningssystemets årliga transportkapacitet är ungefär 55 miljarder kubikmeter gas. 

Dessa säkra gasleveranser med låga koldioxidutsläpp jämfört med kol bidrar därmed 

också till Europas målsättning att uppnå en mer klimatvänlig energimix, med gas som 

ersättning för koldriven elproduktion, och utgör en reserv till icke-reglerbara energikällor 

som vind- och solkraft. 

www.nord-stream2.com  

 

Presskontakt:  

Tore Granskog 
Tillståndschef Finland 
Nord Stream 2 AG 
Tfn: +358 40 835 0341 
 
Minna Sundelin 
Chef för intressentförhållandena i Finland och Estland 
Nord Stream 2 AG 
+ 358 40 582 2750 eller +41 79 321 37 00  
press@nord-stream2.com 
 
Twitter: @NordStream2  
YouTube: Nord Stream 2 
 

 

 

http://www.nord-stream2.com/
http://www.nord-stream2.com/
mailto:press@nord-stream2.com
https://twitter.com/NordStream2
https://www.youtube.com/channel/UCAY22WWNYt9H_wFQEtIoa3w

