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Samråd i enlighet med Esbokonventionen angående
miljökonsekvensbeskrivning av vindkraftsparken Windanker i Tysklands
ekonomiska zon nordost om Rügen
Sammanfattning
Tyska Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) har till
naturvårdsverket översänt en engelsk sammanfattning av
miljökonsekvensbeskrivningen (mkb) och en sammanfattning av
vindkraftsprojektet Windanker utifrån tillståndsansökan. Ni bereds tillfälle att
lämna synpunkter på det planerade projektet och det översända underlaget senast
den 6 juli 2016.
Bakgrund
Tyskland underrättade Sverige i juni 2013 i enlighet med ECE konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar 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. Sveriges svar bifogas.
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 Rügens norra spets, Arkona. Området angränsar vidare till de
tidigare planerade vindkraftsparkerna 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 uppgifterna i underrättelsen
2013.
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Samråd om miljökonsekvensbeskrivningen och inbjudan till möte
BSH begär synpunkter på det översända materialet senast den 22 juli 2016 från
myndigheter (bl a som underlag för möte den 27 juli 2016) och senast den 15 juli
från organisationer och enskilda. Naturvårdsverket önskar därför eventuella
synpunkter senast den 6 juli 2016 för att kunna sammanställa ett gemensamt
svar till Tyskland. Var och en har dock möjlighet att svara direkt till BSH inom
angiven tid. Naturvårdsverket översänder denna remiss främst till de
myndigheter och organisationer som lämnat synpunkter på underrättelsen och
för kännedom till de myndigheter som angett att de inte ser behov av fortsatt
deltagande.
BSH inbjuder även svenska myndigheter till möte i Rostock den 27 juli 2016,
anmälan senast 15 juli, se dagordning och anmälningsblankett i underrättelsen
från Tyskland.
Naturvårdsverket bifogar med detta samråd det underlag som översatts till
engelska; en sammanfattning av projektet utifrån tillståndsansökan och en
sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.
BSH har även översänt det fullständiga materialet på tyska vilket läggs ut på
Naturvårdsverkets webbplats. Här finns underlag bl a om fiske, fåglar, däggdjur,
sjösäkerhetsfrågor m.m. Underlaget återfinns med de ursprungliga
dokumentbeteckningarna på tyska. Det första av de tyska dokumenten är en
innehållsförteckning vilket underlättar i sökandet bland det omfattande
materialet.
Underlaget till samrådet hämtas från Naturvårdsverkets webbplats
www.naturvardsverket.se/esbo, se under Windanker.
Remissvar lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se, ange
ärendenummer NV-05464-13 och Windanker, eller skriftligen till
Naturvårdsverket 106 48 Stockholm.
Naturvårdsverket ber att om möjligt få svaren direkt på engelska för att
undvika översättningar.
Om ni har frågor med anledning av remissen kan ni vända er till
Naturvårdsverket, Egon Enocksson tel 010-698 11 91eller per e-post till
egon.enocksson@naturvardsverket.se
För Naturvårdsverket

EvaLinda Sederholm
Sektionschef

Egon Enocksson
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Bilagor
Underrättelse från Tyskland, daterad 21.04.2016
Explanatory report concerning the application for planning permission in
accordance with §2 of the SeeAnIV for the construction and operation of the
WINDANKER Offshore Wind Farm, IBERDROLA, 13. April 2016
General Summary of Environmental Impact Study for the 1st and 2nd Year of the
Study on the Basic Results for the Construction and Operation of the Offshore
Wind Farm “Windanker”, IBERDROLA, 24 Mar 2016
Sveriges svar på underrättelsen 2013-08-28
Övrigt underlag på tyska kan hämtas på www.naturvardsverket.se/esbo
Sändlista
Energimyndigheten
Försvarsmakten
FRA
Havs- och vattenmyndigheten
Sjöfartsverket
SGU
Svenska Kraftnät
Trafikverket
Länsstyrelsen i Skåne Län
Sveriges Fiskares Riksförbund
Sveriges ornitologiska förening SOF
För kännedom
Miljö- och energidepartementet, Lars Lennwall
Kustbevakningen
Transportstyrelsen
Boverket

