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Herr  

Richard Kristoffersson  

Point of Contact, Espoo Convention 

Swedish Environmental Protection Agency 

 

 

 

 

Gäller: rättsfallet för miljökonsekvensbedömning i det gränsöverskridande 

sammanhanget av projektet som går ut på att bygga en vindkraftpark i havet FEW 

Baltic II. 

Jag vill informera om att den 30 november 2021 har rättsfallet gällande miljöpåverkan av 

byggandet av vindfarmen FEW Baltic II i den exklusiva polska ekonomiska zonen.  En 

integrerad del av detta förfarande var den gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningen 

där både Konungariket Danmark och Konungariket Sverige deltog på basis av den berörda 

partens rättigheter.   

Regionaldirektören för miljöskydd i Szczecin som beaktar åsikter och arrangemang som 

gjorts av myndigheten och tar i beaktning resultat av allmänhetens deltagande och 

gränsöverskridande samråd med de berörda parterna och har fattat ett beslut om projektets 

miljöförhållanden som består i byggandet av FEW Baltic II vindkraftspark till havs.  

 Det ovanstående beslutet om miljöförhållanden av den 30 november 2021 som har markät 

WONS-OŚ.420.20.2020.KK.30 beskriver miljövillkoren för projektets genomförande vilket 

innefattar bland annat. resultaten av det gränsöverskridande förfarandet. I enlighet med 

bestämmelserna i den nationella lagstiftningen så beaktas kommentarer och ansökningar 

som lämnats av den deltagande staten som deltar så beaktas utsatta partens rättigheter i 

förfarandet om gränsöverskridande miljöpåverkan vid fattandet av detta beslut.  Jag vill 

samtidigt upplysa om att förvaltningsbeslutet är bindande för arkitekt- och byggmyndigheten 

som är behörig för meddelande om bygglov.  

 



 

 

I samband med ovanstående, i enlighet med art. 6 lag 2 av Esbokonventionen om 

miljökonsekvens i gränsöverskridande sammanhang av den 25 februari 1991. Den kallas därefter 

för Esbokonventionen. Jag bifogar beslutet om miljösituationen från den 30 november 2021. 

Tecken        WONS-OŚ.420.20.2020.KK.30, utfärdad av den regionala miljöskyddsdirektören i 

Szczecin. Dessutom bifogar jag den svenska översättningen av beslutet i fråga som kommer 

tillsammans med bilaga 3 vilket presenterar resultatet av de gränsöverskridande samråden. 

I samband med ovanstående, vänligen lämna information om beslutet som har utfärdats av 

den regionala miljöskyddsdirektören i Szczecin på ett sätt som accepteras i Konungariket 

Sverige.  

Tidsfristen för att överklaga beslutet om miljöförhållanden har angetts i instruktionen till 

beslutet och innehåller information om hur beslutet kan överklagas.  Överklagan görs inom 

14 dagar från datumet för överlämnandet av beslutet från den svenska parten.   Tidsfristen 

för att väcka överklagan påbörjas från den nästkommande dagen för överlämning av beslutet 

till parterna.  Överklagan görs på polska skriftligt med hjälp av telefax eller muntligt via protokoll.  

När det gäller skriftlig ansökan så anses datumet för ingvandet av överklagan för samma 

datum för överlämnandet av ansökan till posten. Ansökningar som överämnas till ett offentligt 

förvaltningsorgans e-postadress kommer inte att prövas.  

Jag vill be er om att informera den polska parten om när det överlämnade beslutet har 

tillgängliggjorts för berörda myndigheter och allmänheten på den berörda partens territorium.  

 

Med Vänlig Hälsning 

DOROTA TORYFTER-SZUMAŃSKA 

VICE DIREKTÖR 

AVDELNINGEN FÖR ANALYS AV 

MILJÖKONSEKVENSER / -  med digital signatur / 

 

 
 

 

Bilagor: 

1. Beslut om miljöförhållanden från den 30 november 2021  tecken: WONS-
OŚ.420.20.2020.KK.30 med bilagor på polska  

2. Beslut om miljöförhållanden från den 30 november 2021  tecken: WONS-
OŚ.420.20.2020.KK.30, på svenska 

3. Bilaga 3 - resultat av gränsöverskridande samråd. på svenska 
 

för meddelanden: 

1. Regional miljöskyddsdirektör i Szczecin. 


