
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande 
 

Nord Stream 2:s finska tillståndsprocess är 
avslutad 
 
> Det andra tillståndet som getts idag tillåter anläggningen och driften av 

gasledningen i den finska ekonomiska zonen 

> Nord Stream 2:s tillståndsprocess är avslutad i Finland  

 
[Helsingfors, Finland/Zug, Schweiz – 12 april 2018] Projektansvarige 
Nord Stream 2 AG beviljades idag det andra av de två tillstånd som krävs för 
anläggningen och driften av den planerade gasledningen genom Finlands 
ekonomiska zon (EEZ), och avslutar därmed den finska tillståndsprocessen. 
Regionförvaltningsverket i södra Finland utfärdade idag tillståndet enligt 
vattenlagen. Det första tillståndet utfärdades förra veckan när statsrådet gav sitt 
samtycke för användningen av Finlands EEZ.  
 
“Detta är en viktig dag för vårt projekt. Efter mycket grundliga analyser och 
omfattande deltagande har de finska myndigheterna godkänt våra detaljerade 
planer för anläggningen och driften av Nord Stream 2 ledningen. Tillståndet 
gäller den 374 kilometer långa delsträckan genom Finlands EEZ av den totalt 
1 230 kilometer långa ledningen. Vi ser framemot att fortsätta det konstruktiva 
samarbetet med myndigheterna under anläggnings- och driftsfaserna, när 
myndigheterna övervakar genomförandet av våra planer”, säger Tore Granskog, 
Tillståndschef Finland vid Nord Stream 2 AG.  
 
Den finska tillståndsprocessen påbörjades under hösten 2017 efter inlämnandet 
av en miljökonsekvensbedömning (environmental impact assessement, EIA) – 
en nödvändig förutsättning för att dra igång tillståndsfasen. Miljökonsekvens-
bedömningen och de utlåtanden som lämnades in under påseendetiden 
användes som underlag vid beslutsfattandet. Nord Stream 2:s finska 
miljökonsekvensrapport tilldelades det finska föreningen för 
miljökonsekvensbedömningar ”Good EIA Award” i mars 2018. Rapporten fick 
berömmelse bland annat för omfattningen av information om projektets 
genomförandealternativ, deras inverkan på miljön samt omfattande samråd med 
olika intressenter.  
 
Alla tillstånd nödvändiga för projektet har sedan tidigare beviljats i Tyskland. De 
nationella tillståndsförfaranden 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 gasreserver i Ryssland via den mest effektiva 
sträckningen till europeiska konsumenter. Det dubbelröriga systemet kommer till stor del 
att följa Nord Streams sträckning och dess framgångsrika tekniska koncept. 
Gasledningssystemets årliga transportkapacitet på ungefär 55 miljarder kubikmeter gas, 
motsvarar energiförsörjning av 26 miljoner hushåll. 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  
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