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Sändlista

Underrättelse enligt Esbo-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i
ett gränsöverskridande sammanhang om havsvindkraftsparken
”Windanker” nordost om Rügen, Tyskland
Tyska Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) har underrättat
Sverige om att företaget Iberdrola Renovables Offshore Deutschland Zwei
GmbH har tagit fram ett samrådsunderlag inför framtagandet av en
miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsparken ”Windanker” nordost om
Rügen på det västliga Adlergrund.
Området som berörs ligger som närmast 37 km från den tyska kusten, nordost
om Arkona på Rügens nordspets. Området är lokaliserat längs Tysklands
ekonomiska zon på gränsen mot Danmarks ekonomiska zon runt Bornholm.
Avståndet till svensk ekonomisk zon är som närmast 4 km. I söder gränsar det
planerade området mot de tidigare planerade vindkraftsområdena ”Wikinger”
och ”Wikinger Nord”. Anläggningen kommer enligt beskrivningen att omfatta
60 vindkraftverk och täcka ett ca 30 km2 stort område. Storleken på verken,
höjd, rotordiameter och fundamentstyp har inte ännu avgjorts, men det omnämns
effektklass på 5 till 8 MW och en högsta höjd 120 meter.
Mkb-proceduren i Tyskland
Den tyska proceduren för miljökonsekvensbedömning är integrerad i
prövningsprocessen och börjar med att tillståndsmyndigheten och
verksamhetsutövaren diskuterar och enas om omfattningen av
konsekvensutredningen. Verksamhetsutövaren ställer därefter samman
nödvändig dokumentation och presenterar resultaten till tillståndsmyndigheten.
Tillståndsmyndigheten begär därefter in synpunkter från andra myndigheter och
förbereder samråd med allmänheten. Om projektet kan förväntas ha
gränsöverskridande konsekvenser ska berörda länders myndigheter bjudas in att
delta i samrådet i detta skede. Därefter sammanställs en
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miljökonsekvensbeskrivning (mkb) med en samlad bedömning av de förutsebara
effekterna av projektet på miljön, där synpunkter från både inhemska och
utländska samrådsparter finns beaktade. Miljökonsekvensbeskrivningen tas i
beaktande när beslutet fattas om att ge tillstånd eller inte. Beslutet ska
tillsammans med beslutsmotiven göras tillgängligt för dem som deltagit i
prövningsprocessen och samråden.
En närmare beskrivning av processen finns på BSH:s hemsida (engelska)

http://www.bsh.de/en/Marine_uses/Industry/Wind_farms/Approval_Procedure.jsp

Samråd enligt Esbokonventionen
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang ska ett land inom vilket det planeras ett projekt
som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land (upphovspart)
underrätta det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda det att delta i
proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Naturvårdsverket är enligt förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar ansvarig myndighet för att lämna och ta emot
underrättelser och i övrigt fullgöra skyldigheter enligt Esbokonventionen.
BSH har med hänvisning till konventionen skickat underlag för samråd med
svenska intressenter.
Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på underlaget. Naturvårdsverket
behöver eventuella synpunkter senast den 23 augusti 2013 för att kunna
sammanställa svaret till Tyskland senast den 30 augusti 2013.
Svaren bör fokusera på:
1. om ni har intresse av en fortsatt medverkan i mkb-förfarandet,
2. synpunkter angående bedömningen av miljökonsekvenser av projektet
som kan beröra Sverige.
Remissvar lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se eller skriftligen
till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm (ange ärendenummer NV-05464-13 och
vindkraftsparken Windanker).
Naturvårdsverket ber att svaren om möjligt skrivs på engelska.
Om ni har frågor med anledning av remissen kan ni vända er till
Egon Enocksson 010-698 11 91, egon.enocksson (a)naturvardsverket.se eller till
Anna Peters 010-698 15 38, anna.peters(a)naturvardsverekt.se
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Bilagor
o Underrättelse från BSH, OBS fel vindkraftsparker omnämns i
underrättelsens rubrik
o ”WINDANKER” WIND FARM Technical description of project
o Time schedule and plan of measures
o Maritime environment study for the application and technical concept
o Investigation programme for the baseline survey of the OWF
WINDANKER
Sändlista
Boverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
SGU
Svenska Kraftnät
Transportstyrelsen
Trafikverket
Länsstyrelsen i Skåne Län
Sveriges Fiskares Riksförbund
Sveriges ornitologiska förening SOF
För kännedom
Miljödepartementet, Sten Jerdenius

