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Forststyrelsens roll 
i utvecklingen av 
havsbaserade vindkraft 
Värde av statens marker och vatten 
till förmån för naturen, människorna och 
samhället, enligt definitionen av statägaren: 

• Planering av markanvändning och arrendeplatser 
för privata och kommersiella ändamål, hållbart

• Att främja Finlands klimatmål genom aktiv 
projektutveckling av vindkraft

• Erfarenhet av projektutveckling i mer än 14 % 
av vindkraftskapaciteten byggd i Finland

• Korsnäsprojektet är det första offshoreprojektet 
i öppet hav

• Ingen roll i energiproduktionen

Forststyrelsens syfte:
Utveckling av naturens värde och våra 

gemensamma tillgångar på ett ansvarsfullt sätt 
över generationer
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Auktionsmodell av havsvindkraft för allmänna vattenområden
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Vattenfall presenterade den bästa kombinationen 
av urvalskriterier

Helhetsbedömning baserades på:
• Konkurrenskraft av 

kommersiella villkor

• Styrka i balansräkningen

• Meritlista och expertis

• Resurser och projektteam

• Intensiteten av intresse för att 
slutföra projektet

• Rykte och affärsprinciper

• Överensstämmelse med EU:s 
taxonomiförordning

• ESG (miljö, social, bolagsstyrning)

• Engagemang för det lokala och regionala 
samhället

• Andel av inhemsk upphandling

• EU:s och USA:s sanktioner

• Samarbetsvilja med Forststyrelsen
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Möjligheter till 6 000 MW av havsbaserade vindkraft

Val av partner till 
Korsnäsprojektet
december 2022

Val av partner genom 
auktion

Auktioner i skede 1 startar 
före utgången av 2023 
(uppskattning)

Val av områden och 
förhandstillstånd pågår

Auktioner i skede 2 startar 
före utgången av 2024 
(uppskattning)

Antalet projektområden 
påverkas av:
• Kommunernas 

målbild
• Utbud/efterfrågan på 

elmarknaden
• Stamnätets 

överföringskapacitet
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