BESLUT

Energimyndigheten

Datum

2016-06-30
Ert datum

2016-06-02
Tillväxtavdelningen
Vindenheten
Mårten Thorsén
016-544 21 47
marten.thorsen@energimyndigheten.se

1(1)
Dnr

2016-5866
Ert dnr

NV-05464-13

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Yttrande angående samråd enligt Esbokonventionen
Tyska Bundesamt för Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) har till
Naturvårdsverket översänt en engelsk sammanfattning av MKB och en
sammanfattning av vindkraftprojektet Windanker utifrån tillståndsansökan.
Naturvårdsverket har sedan skickat materialet på remiss till berörda myndigheter.
Tyskland underrättade Sverige i juni 2013 i enlighet med ECE konvendonen om
MKB i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) om att företaget
Iberdrola Renovables Offshore Deutschland Zwei GmbH påbörjat planeringen av
vindkraftparken Windanker. Sverige svarade Tyskland i september 2013 med
begäran att delta i den fortsatta miljökonsekvensbedömningen. Det planerade
projektet ligger inom Tysklands ekonomiska zon i Östersjön på gränsen mot
Danmarks ekonomiska zon vid Bornholm. Avståndet till svensk ekonomisk zon är
drygt 6 km. Området ligger som närmast ca 38 km nordost om den tyska ön
Riigens norra spets, Arkona. Området angränsar vidare till de tidigare planerade
vindkraftsparkema Wikinger och Wikinger Nord. Det planerade området täcker ca
18 km2 och planeras för 42 turbiner med en effekt av 6 MW och en total höjd av
som högst 200 m. Såväl projektets area som antal vindkraftverk har väsentligt
minskats utifrån uppgiftema i underrättelsen 2013.
Energimyndigheten har tagit del av tillsänt material och har inget att erinra.
Energimyndigheten vill i sammanhanget lyfta fram miljöforskningsprogrammet
Vindval som en relevant kunskapskälla för myndigheter i Tyskland i samband
med miljöbedömning av det aktuella vindkraftprojektet. Vindval är ett brett
kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur
och miljö och har pågått sedan år 2003 genom ett samarbete mellan
Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
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