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Indledning

1 Indledning
1.1 Retsgrundlaget for miljøundersøgelsen og opgaverne forbundet dermed
I henhold til §§ 4ff. af den tyske lov om vindenergi på havet (Windenergie-auf-See-Gesetzes,
WindSeeG) skal BSH i samarbejde med forbundsnetagenturet (Bundesnetzagentur, BNetzA) og i
samråd med den tyske miljøstyrelse (BfN, Bundesamt für Naturschutz), Generaldirektorat for
vandveje og skibsfart (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, GDWS) og kystlandene
udarbejde en områdeudviklingsplan (FEP, Flächenentwicklungsplan). FEP'en udarbejdes første
gang og skal ifølge § 6 stk. 8 af WindSeeG bekendtgøres senest d. 30. juni 2019. Ved
udarbejdelsen af FEP blev der foretaget en miljøundersøgelse i overensstemmelse med loven om
vurdering af indvirkning på miljøet (UVPG) 1, en såkaldt strategisk miljøvurdering (SUP).
Gennemførelsen af en strategisk miljøvurdering med udarbejdelse af en miljørapport fremgår af §
35 stk. 1 nr. 1 UVPG i sammenhæng med nr. 1.17 af bilag 5, eftersom områdeudviklingsplaner er
underlagt SUP-forpligtelserne i henhold til § 5 WindSeeG.
Målet med den strategiske miljøkontrol iht. art. 1 i SUP-direktiv 2001/42/EF til fremme af en
bæredygtig udvikling er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og bidrage til, at der allerede bliver
taget passende højde for miljøovervejelser ved udarbejdelsen og accept af planer langt fra den
konkrete projektplanlægning. Den strategiske miljøkontrol har til opgave at beregne, beskrive og
vurdere de sandsynligvis betydelige miljøpåvirkninger ved gennemførelse af planen. Den skal
bidrage til effektive miljøforanstaltninger i henhold til den gældende lovgivning og gennemføres
ifølge fælles principper samt med offentlighedens deltagelse. I denne forbindelse betragtes alle
naturgoder i henhold til § 2 stk. 1 UVPG:
•

Mennesker, især menneskers sundhed,

•

dyr, planter og den biologiske mangfoldighed,

•

areal, jordbund, vand, luft, klima og landskab,

•

kulturarv og øvrige materielle goder samt

•

vekselvirkningerne mellem de ovennævnte naturgoder.

Hoveddokumentet i den strategiske miljøvurdering er nærværende miljørapport. Den beregner,
beskriver og vurderer de forudsigelige, relevante konsekvenser på miljøet som følge af
gennemførelsen af FEP samt de mulige planlægningsalternativer i betragtning af planens vigtigste
formål.

1.2 Kort fremstilling af indholdet og de vigtigste formål med
områdeudviklingsplanen
1.3 Trindelt planlægningsproces - tilknytning til andre, relevante planer,
programmer og projekter (opdeling)

1

I bekendtgørelsens udgave af d. 24.02.2010, BGBl. I side 94, sidst ændret af art. 2 af loven af 30. november 2016
(BGBl. I side 2749).
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1.3.1 Indledning
FEP er indenfor den centrale models rammer styringsværktøjet i en trindelt planlægningsproces,
der sikrer en velordnet udbygning af vindkraft til havs. Hvad angår FEP, er SUP tilknyttet de
foregående og efterfølgende miljøundersøgelser.
En samlet betragtning af den centrale model viser, at planlægningsprocessen for EØZ-området er
inddelt i flere trin:
På det øverste, overordnede trin befinder det maritime områdeplanlægningssystem sig.
Områdeudviklingsplanen er det langsigtede planlægningsværktøj, der koordinerer forskellige
udnyttelsesinteresser indenfor det økonomiske, videnskabelige og forskningsmæssige område
samt retten til beskyttelse. Ved udarbejdelsen af områdeudviklingsplanen skal der foretages en
strategisk miljøundersøgelse.
På det næste trin befinder FEP sig. FEP er en specifik planlægning. Den specifikke plan er et
vigtigt styringsværktøj, der fokuserer på at planlægge udnyttelsen af vindkraft til havs igennem
udpegning af områder og arealer samt placeringer, tracéer og tracékorridorer til nettilslutninger
eller til grænseoverskridende søkabelsystemer på en målrettet måde og så optimalt som muligt på
de gældende rammebetingelser - især kravene i områdeudviklingsplanen. Samtidig med
udarbejdelsen af FEP gennemføres der en strategisk miljøundersøgelse.
På det næste trin foretages der en forundersøgelse af de arealer, der i FEP er udpeget til
havvindmøller. Efter forundersøgelsen fastsættes, såfremt betingelserne i § 12 stk. 2 WindSeeG er
opfyldt, om arealet er egnet til etablering og drift af havvindmøller. Samtidig med forundersøgelsen
gennemføres der også en strategisk miljøundersøgelse.
Hvis det fastsættes, at arealet er egnet til udnyttelse af vindkraft til havs, liciteres arealet, og den
vindende byder kan anmode om autorisation (plangodkendelse/-tilladelse) til etablering og drift af
vindenergianlæg i det pågældende areal. I forbindelse med plangodkendelsesproceduren
foretages der, såfremt betingelserne er opfyldte, en vurdering af indvirkningen på miljøet.
Mens der foretages forundersøgelser af og laves udbud for de arealer, som i FEP er udpeget til
udnyttelse af vindkraft til havs, er dette ikke tilfældet for de udpegede placeringer, tracéer og
tracékorridorer til nettilslutninger eller grænseoverskridende søkabelsystemer. På anmodning
foretages der som regel en plangodkendelsesprocedure samt en miljøundersøgelse for etablering
og drift af nettilslutninger. Det samme gælder for grænseoverskridende søkabelsystemer.
Ifølge § 1 stk. 4 UVPG finder UVPG også anvendelse, hvis forbunds- eller delstatens
retsbestemmelser ikke indeholder nogen nærmere bestemmelser vedrørende vurderingen af
indvirkningen på miljøet eller ikke overholder de relevante krav i UVPG.

Indledning

Billede 1: Oversigt over den trindelte planlægnings- og godkendelsesproces i den centrale model

Der kan indhentes yderligere detaljer i kapitel 2 af udkastet til FEP.
Ved planlægnings- og godkendelsesprocedurer, der er inddelt i flere trin, gælder for
miljøundersøgelserne - ifølge den specifikke lovgivning (dvs. de tyske love Raumordnungsgesetz,
WindSeeG og BBergG) eller generelt ifølge § 39 stk. 3 UVPG - at det i tilfælde af planer allerede
ved fastlæggelsen af undersøgelsesrammerne skal bestemmes, på hvilket trin af processen der
skal fokuseres på undersøgelsen af bestemte miljøpåvirkninger. På denne måde skal
dobbeltundersøgelser undgås. I denne forbindelse skal der tages højde for typen og omfanget af
miljøpåvirkninger, de faglige krav samt planens indhold og beslutningsgrundlag.
I tilfælde af efterfølgende planer samt efterfølgende godkendelser af projekter, som planen sætter
rammer for, skal miljøundersøgelsen ifølge § 39 stk. 3 pkt. 3 UVPG begrænses til yderligere eller
andre, relevante miljøpåvirkninger samt til de nødvendige opdateringer og uddybelser.
Indenfor rammerne af den trindelte planlægnings- og godkendelsesproces har alle
undersøgelserne til fælles, at der tages højde for miljøpåvirkningerne på de i § 2 stk. 1 UVPG
nævnte naturgoder, inklusive deres vekselvirkninger.
Ifølge definitionen i § 2 stk. 2 UVPG er miljøpåvirkninger ifølge UVPG de umiddelbare og
middelbare konsekvenser, som et projekt eller gennemførelsen af en plan eller et program har på
naturgoderne.
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I henhold til § 3 UVPG omfatter miljøundersøgelserne beregning, beskrivelse og vurdering af de
relevante konsekvenser, som et projekt, en plan eller et program har på naturgoderne. De skal
bidrage til effektive miljøforanstaltninger i henhold til den gældende lovgivning og gennemføres
ifølge fælles principper samt med offentlighedens deltagelse.
På offshore-området udgør dyr, planter og den biologiske mangfoldighed specielle naturgoder, der
hører ind under de naturgoder, der er fastsat i lovgivningen
•
•
•
•
•
•
•
.

Fugleliv: Rastfugle og trækfugle
Benthos
Biotoptyper
Plankton
Havpattedyr
Fisk og
flagermus
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Oversigt over beskyttelsesaktiverne

Billede 2: Oversigt over naturgoder i miljøundersøgelserne

Her er der en detaljeret fremstilling af den trindelte planlægningsproces:
1.3.2 Maritim områdeudviklingsplan (EØZ)
1.3.3 Flächenentwicklungsplan (Arealudviklingsplan)
1.3.4 Forundersøgelse
1.3.5 Godkendelsesprocedure (plangodkendelse/-tilladelse) for havvindmøller
1.3.6 Autorisationsprocedurer for nettilslutninger (omformerplatforme og
søkabelsystemer)
1.3.7 Grænseoverskridende søkabelsystemer
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1.3.8 Sammenfattende oversigter over miljøundersøgelser

Billede 3: Miljøundersøgelser i den trindelte planlægnings- og autorisationsproces, inklusive de enkelte
undersøgelsers fokus.
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Billede 4: Genstand for planlægnings- og autorisationsprocessen med fokus på miljøundersøgelsen.
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Billede 5: Oversigt over fokus i miljøundersøgelserne i planlægnings- og autorisationsprocessen.
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1.4 Fremstilling og hensyntagen til miljøbeskyttelsesmålene
Udarbejdelsen af FEP og gennemførelsen af den strategiske miljøundersøgelse sker under
hensyntagen til miljøbeskyttelsesmålene. De angiver, hvilken miljøtilstand der tilstræbes i fremtiden
(miljøkvalitetsmål). Målene med miljøbeskyttelsen fremgår i et samlet overblik over de
internationale, fælles og nationale overenskomster og forskrifter, der beskæftiger sig med
havmiljøbeskyttelsen, og Forbundsrepublikken Tyskland har på grund af disse bekendt sig til
bestemte principper og forpligtet sig til målsætninger.
1.4.1 Internationale aftaler/konventioner vedrørende havmiljøbeskyttelse
Forbundsrepublikken Tyskland er kontrahent i alle relevante internationale aftaler/konventioner
vedrørende havmiljøbeskyttelse.
1.4.1.1
•

Aftaler/konventioner gældende i hele verden, der helt eller delvist drejer sig om
havmiljøbeskyttelse
Konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer
(London, 1972) samt protokollen fra 1996

•

Den internationale konvention fra 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe som ændret
ved protokollen dertil fra 1978 (MARPOL 73/78)

•
1.4.1.2
•

FN's havretskonvention af 1982
Regionale aftaler/konventioner vedrørende havmiljøbeskyttelse
Aftale

vedrørende

beskyttelse

af

havmiljøet

i

Østersøområdet

fra

1992

(Helsinki-aftale)
1.4.1.3
•

Specifik aftale vedrørende naturgoder
Aftale vedrørende bevaring af Europas vildtlevende planter og dyr og deres naturlige
levesteder (Bern-konventionen) af 1979

•

Aftale vedrørende bevaring af de vandrende, vildtlevende dyrearter fra 1979 (Bonnkonventionen)

Indenfor rammerne af Bonn-konventionen blev der ifølge stk. 4 nr. 3 af Bonn-konventionen indgået
regionale aftaler vedrørende bevaring af de arter, der er nævnt i bilag II:
•

Aftale om bevaring af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle fra 1995 (AEWA)

•

Aftale om beskyttelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen fra 1991 (ASCOBANS)

•

Aftale om bevaring af de europæiske flagermuspopulationer fra 1991 (EUROBATS)

•

Aftale om biologisk mangfoldighed af 1993

1.4.2 Miljø- og naturbeskyttelsesregler på EU-niveau
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Det saglige anvendelsesområde i AEUV 2, og dermed principielt også sekundærrettens, udvider
sig, for så vidt som medlemslandene oplever en stigning i lovgivninger i et område uden for deres
suverænitetsområde, som de har overført til EU (EU-Domstolen, kommission./.Forenede
Kongerige, 2005). For området havmiljøbeskyttelse, naturbeskyttelse eller vandmiljøbeskyttelse
gælder altså anvendeligheden i de unionsretlige retningslinjer også på EØZ' område.
Der skal tages højde for følgende relevante EU-lovgivning:
•

Rådets direktiv 337/85/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private
projekters indvirkning på miljøet (Miljøvurderingsdirektiv, UVP-direktiv)

•

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og
planter (Flora-fauna-habitat-direktiv, FFH-direktivet) 3

•

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60 / EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse
af en ramme for Fællesskabets indsats inden for vandpolitik (rammedirektivet for
havstrategi, WRRL)

•

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af
bestemte planers og programmers miljøpåvirkninger (strategisk miljøvurderingsdirektiv,
SUP-direktivet)

•

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56 / EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af
en ramme for Fællesskabets indsats inden for havmiljøpolitik (rammedirektivet for
havstrategi, MSRL)

•

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle
(Fugledirektiv, V-RL)

•

Bestemmelser vedrørende bæredygtigt fiskeri indenfor rammerne af den fælles fiskeripolitik

1.4.3 Miljø- og naturbeskyttelsesregler på nationalt niveau
På nationalt niveau findes der også adskillige lovbestemmelser, hvis miljøregler skal tages i
betragtning.
•

Vandmiljøloven (WHG)

•

Lov om naturbeskyttelse og landskabspleje (Føderal naturbeskyttelseslov - BNatSchG)

•

Lov om vurdering af miljøpåvirkningerne (UVPG)

•

Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See (Windenergie-auf-SeeGesetz - WindSeeG) (lovgivning mht. vindkraft til havs)

•

Forordninger vedrørende reservater

1.4.4 Den tyske regerings energi- og klimabeskyttelsesmål

2
3

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ABl. EF nr. C 115 af 9.5.2008, side 47.

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, ABl. L 206, af
22.07.1992.
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Billede 6: Oversigt over normniveauer for de retsakter, der er relevante for SUP

Indledning

1.5 Metoden anvendt i den strategiske miljøundersøgelse
1.5.1 Indledning
Ved gennemførelsen af den strategiske miljøundersøgelse kommer de forskellige tilgange til
planlægningen i princippet i betragtning, indenfor rammerne af metoden. I nærværende
miljørapport tages der udgangspunkt i den metode, der allerede er dannet grundlag for i den
strategiske miljøundersøgelse i henhold til den tyske stats specifikke planer, og som videreudvikles
yderligere, idet der tages højde for de udpegninger udover BFO, der er blevet foretaget i FEP.
Metoden fokuserer først og fremmest på de udpegninger i planen, der skal undersøges. Indenfor
rammerne af denne SUP undersøges, beskrives og vurderes det for de enkelte udpegninger, om
udpegningerne kan forventes at have relevante konsekvenser for de vedrørte naturgoder. I
henhold til § 40 stk. 3 UVPG vurderer den ansvarlige myndighed foreløbigt i miljørapporten
udpegningernes miljøpåvirkninger med henblik på en effektiv miljøbeskyttelse ifølge den gældende
lovgivning. Efter speciallovsmålestokken i § 5, stk. 3 i WindSeeG må bestemmelserne ikke
medføre en fare for havmiljøet.
Genstanden for undersøgelsen i miljørapporten er FEP's udpegninger i overensstemmelse med §
5 stk. 1 WindSeeG (jævnfør 1.2.). Hér har den konkrete tidsramme for udpegningerne, som
licitationens tidsmæssige rækkefølge eller kalenderåret for idriftsættelse, mindre betydning, da de i
modsætning til de territoriale udpegninger ikke forårsager nogen yderligere miljøpåvirkninger.
Nogle planlægnings- og tekniske principper bidrager ganske vist også til at begrænse
miljøpåvirkningerne, men de kan også selv medføre konsekvenser, der gør en undersøgelse
nødvendig.
For følgende udpegninger undersøges de relevante miljøpåvirkninger med relevans for
naturgoderne:
•

Områder og arealer til vindkraft til havs, inklusive en fastsættelse af den kapacitet, der
forventes at blive installeret

•

Tracéer og tracékorridorer, inklusive grænsekorridorer

•

Placering af platforme (omformer- og samleplatforme samt transformeranlæg)

•

Relevante planlægnings- og tekniske principper

1.5.2 Undersøgelsesområde
Nærværende beskrivelse og vurdering af miljøtilstanden vedrører først og fremmest EØZ i
Østersøen, hvor FEP grundlæggende foretager udpegninger. SUPs undersøgelsesområde
omfatter den tyske EØZ for Østersøen. Da der for den vestlige del af EØZ for Østersøen indtil
naturreservatet Femern Bælt i FEP ikke træffes nogen bestemmelser, er denne del af EØZ ikke
taget detaljeret med i betragtning i SUP (sml. Abbildung 7).
I det tilgrænsende søterritorium bliver der via en planlagt administrationsaftale med delstaten
Mecklenburg-Vorpommern ligeledes sandsynligvis opført områder og arealet O-7.1. Disse
bestemmelser er også en del af undersøgelsesområdet og bliver kontrolleret for deres kumulative
konsekvenser med bestemmelserne i EØZ. Nabostaternes tilgrænsende områder er ikke direkte
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genstand for denne plan, de bliver dog også taget i betragtning i forbindelse med den
grænseoverskridende og kumulative betragtning i forbindelse med denne SUP (se kapitel 4.12 og
4.13).

Billede 7: Afgrænsning af undersøgelsesområdet for SUP vedrørende områdeudviklingsplanen for EØZ
Østersøen.

1.5.3 Gennemførelse af miljøundersøgelsen
Den foreliggende beskrivelse og vurdering af miljøtilstanden vedrører den del af EØZ for
Østersøen, for hvilken udkastet fra FEP overvejende træffer bestemmelser. Med forbehold af
indgåelsen af en administrationsaftale er ligeledes de områder af søterritoriet omfattet med hensyn
til kumulative konsekvenser af bestemmelser for beskyttelsesaktiverne. I øvrigt henvises der for
søterritoriet til kontrollen af miljøpåvirkningerne og redegørelserne i miljørapporten i forbindelse
med udarbejdelsen af delstatsområdeudviklingsprogrammet 2016 Mecklenburg-Vorpommern. 4
Undersøgelsen af de forudsigelige, relevante miljøpåvirkninger forbundet med gennemførelsen af
FEP omfatter naturgoderelevant sekundære, kumulative, synergetiske, kort-, middel- og
langfristede, permanente og midlertidige, positive og negative konsekvenser. Med sekundære eller
indirekte konsekvenser menes konsekvenser, der ikke indtræffer umiddelbart, men potentielt først
4

Ministeriet for energi, infrastruktur og delstatsudvikling Mecklenburg-Vorpommern, miljørapport om delstatens
delstatsområdeudviklingsprogram 2016 Mecklenburg-Vorpommern, juli 2016.
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efter et stykke tid og/eller på andre steder (Wolfgang/Appold, 2007; Schomerus et al., 2006).
Lejlighedsvist tales der også om følgevirkninger eller vekselvirkninger (jævnfør kapitel 4.11).
Potentielle konsekvenser som følge af gennemførelse af planen beskrives og vurderes med
udgangspunkt i naturgoderne. Der findes ikke nogen fælles definition for begrebet "relevans", da
det drejer sig om en "relevans fastsat individuelt i det enkelte tilfælde", som "ikke kan betragtes
uafhængigt af planernes eller programmernes specifikke egenskaber" (SOMMER, 2005, 25f.).
Generelt forstås med relevante konsekvenser de effekter, der i den pågældende sammenhæng er
tungtvejende og væsentlige.
Ifølge de væsentlige kriterier for vurderingen af de forudsigeligt relevante miljøpåvirkninger i bilag 6
til UVPG bestemmes relevansen af
• "konsekvensernes sandsynlighed, varighed, hyppighed og uigenkaldelighed;
• konsekvensernes kumulative karakter;
• konsekvensernes grænseoverskridende karakter;
• risiciene for menneskers sundhed eller miljøet (f.eks. i tilfælde af ulykker);
• konsekvensernes omfang og territoriale udbredelse;
• betydningen og følsomheden af det område, der forventes at blive berørt, på grund af særlige,
naturlige egenskaber eller dets kulturarv, overskridelsen af miljøkvalitetsnormerne eller
grænseværdierne samt en intensiv udnyttelse af jorden;
• konsekvenserne på områder eller landskaber, hvis fredede status er anerkendt nationalt, af EU
eller internationalt".
Desuden er planens egenskaber også relevante, især hvad angår
• omfanget, hvori planen sætter rammer for projekter og andre aktiviteter med henblik på
placering, type, størrelse og driftsbetingelser eller ved behov for ressourcer;
• omfanget, hvori planen påvirker andre planer og programmer inklusive dem, der hører til et
planlægningshierarki;
• planens betydning for inddragelse af miljøhensyn, især med henblik på fremmelse af en
bæredygtig udvikling;
• miljøproblemerne, der er relevante for planen;
• planens betydning for gennemførelsen af EU-miljønormerne (f.eks. planer og programmer
vedrørende affaldsforvaltning eller beskyttelse af vandressourcer) (bilag II SUP-direktiv).
Af den specifikke lovgivning fremgår der yderligere konkretiseringer, vedrørende hvornår en
konsekvens når relevanstærsklen. I den underordnede lovgivning er der også blevet udarbejdet
tærskelværdier for at gøre det muligt at foretage en begrænsning.
Beskrivelsen og vurderingen af de potentielle miljøpåvirkninger, der vedrører naturgoderne,
foretages særskilt for områder og arealer, platforme og søkabelsystemer, idet der tages hensyn til
tilstandsvurderingen (kapitel 2). Der foretages desuden, såfremt påkrævet, en differentiering på
grundlag af de forskellige tekniske udførelser. Beskrivelsen og vurderingen af de forudsigelige,
relevante konsekvenser gennemførelsen af FEP'en vil få på havmiljøet gælder ligeledes for de
fremstillede naturgoder. Alt indhold af planerne, der vil kunne forårsage potentielt relevante
miljøpåvirkninger, bliver undersøgt.
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I denne forbindelse tages både konsekvenser, der skyldes opførelse, nedlæggelse samt
anlæggene og driften, i betragtning. Der tages desuden hensyn til de konsekvenser, der kan opstå
i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Til slut fremstilles de mulige
vekselvirkninger, og de kumulative virkninger og potentielle, grænseoverskridende konsekvenser
tages i betragtning.
Følgende naturgoder tages i betragtning med henblik på en vurdering af miljøtilstanden:
•

Areal

•

flagermus

•

jordbunden

•

biologisk mangfoldighed

•

vand

•

luft

•

Plankton

•

klima

•

Biotoptyper

•

landskabsbilledet

•

Benthos

•

materielle værdier, kulturarv

•

fisk

•

Mennesker især menneskers sundhed

•

havpattedyr

•

fugleliv

•

vekselvirkninger naturgoderne imellem

Generelt indgår følgende metodiske tilgange i miljøundersøgelsen:
•
•
•
•
•
•
•

kvalitative beskrivelser og vurderinger
kvantitative beskrivelser og vurderinger
vurdering af studier og faglitteratur
visualiseringer
worst case-antagelser
tendensvurderinger (f.eks. med henblik på anlæggenes tekniske niveau)
vurderinger fra eksperter/sagkyndige.

Der foretages en vurdering af konsekvenserne for udpegningerne i FEP'en på grundlag af
beskrivelsen af tilstanden og vurderingen af tilstanden og de enkelte områders, arealers og
tracéers funktion og betydning for de enkelte naturgoder på den ene side og af effekterne af disse
udpegninger og de deraf resulterende, potentielle konsekvenser på den anden side. En prognose
af de projektrelaterede konsekvenser i forbindelse med gennemførelsen af FEP'en foretages på
grundlag af kriterierne effekternes intensitet, rækkevidde og varighed (se Abbildung 8).
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Billede 8: Generel vurderingsmetode for de forudsigelige, relevante miljøpåvirkninger.

Hvad angår hensyntagen til miljømålene indenfor rammerne af de forudsigelige, relevante
miljøpåvirkninger som følge af gennemførelse af FEP, henvises der til kapitel 1.4.
1.5.4 Kriterier for tilstandsbeskrivelsen og tilstandsvurderingen
Tilstandsvurderingen af de enkelte naturgoder i kap. 2 er baseret på forskellige kriterier. Hvad
angår naturgoderne areal/jordbund, benthos og fisk, er vurderingen baseret på aspekterne
sjældenhed og risici, mangfoldighed, individuel karakter og naturlighed. Beskrivelsen og vurdering
af naturgoderne havpattedyr, hav- og rastfugle samt trækfugle fokuserer på aspekterne, der
bruges til at vurdere tilstanden af naturgoderne areal/jordbund, benthos og fisk. Da det drejer sig
om yderst mobile arter, er det ikke hensigtsmæssigt at betragte disse naturgoder på samme vis.
Hvad angår hav- og rastfugle og havpattedyr er de grundlæggende kriterier derfor
beskyttelsesstatus, vurdering af forekomst, vurdering af geografiske enheder og forbelastninger.
Hvad angår naturgodet trækfugle tages udover sjældenhed og risici og naturlighed aspekterne
vurdering af forekomst og områdets betydning for fugletræk i store områder i betragtning.
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1.5.5 Specifikke antagelser for vurderingen af de forudsigelige, relevante
miljøpåvirkninger
Beskrivelsen og vurderingen af forudsigelige, relevante konsekvenser på havmiljøet, der vedrører
naturgoderne, forbundet med gennemførelsen af FEP foretages særskilt for områder og arealer,
platforme og søkabelsystemer, idet der tages hensyn til den ovennævnte tilstandsvurdering. På
følgende tabel opføres de potentielle miljøpåvirkninger, der danner grundlaget for undersøgelsen
af de forudsigelige, relevante miljøpåvirkninger, med udgangspunkt i de væsentlige
påvirkningsfaktorer. I denne forbindelse skelnes der mellem virkningerne, alt efter om de skyldes
opførelse/nedlæggelse eller drift, eller om de er forårsaget af selve anlægget.

Virkning

Potentiel konsekvens

Områder/arealer og platformernes placering
jordbunden

Benthos

fisk

Dumpning af hårdt
substrat (fundament)

Ændring af habitater

X

vedvarende behov for
arealet

Ændring af habitater

X

Forskydning af
havbund/sediment

Ændring af habitater

X

Dannelse af uklarhed

Forringelse af benthosarter

X

Genopslæmning af
sediment og
sedimentering

Forringelse eller beskadigelse af
benthosarter eller samfund

X

Dumpning af hårdt
substrat

Ændringer af habitat, tab af levested

Sedimentspredninger og
uklarhed

Fysiologiske effekter og
skræmmende effekter

X

Støj i forbindelse med
ramning

Fordrivelse

X

Behov for areal

Lokalt tab af levested

X

Dumpning af hårdt
substrat

Tillokningseffekter, forøgelse af
arternes mangfoldighed

X

X

Drift

Naturgoder

Anlæg

Tabel 1: Projektrelaterede konsekvenser som følge af gennemførelsen af FEP'en.

Opførels
e/nedlæ
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Havog Visuelle forstyrrelser i
rastfugle
forbindelse med opførelse

Trækfugle

Potentiel konsekvens

Lokale, skræmmende og
afskærmende effekter

Hindring i luftrum

Skræmmende effekter  tab af
habitat sammenstød med fugle

Lysemissioner

Tillokningseffekter

Hindring i luftrum

Sammenstød med fugle
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Drift

Virkning

Anlæg

Naturgoder

Opførelse/n
edlæggelse

Indledning

X

X
X

X
X

Afskærmende effekt

Havpattedyr

Lysemissioner

Tillokningseffekter  sammenstød
med fugle

X

Støj i forbindelse med
ramning

Risici, hvis der ikke træffes nogle
foranstaltninger for at undgå og
formindske dem

X

X

Tracéer til søkabelsystemer
jordbunden

Dumpning af hårdt
substrat (stenfyld)

Ændring af habitater

Benthos

Varmeemissioner

Beskadigelse/fortrængning af art,
der foretrækker koldt vand

X

Magnetfelter

Forringelse af benthosarter

X

Uklarhed

Forringelse af benthosarter

Dumpning af hårdt
substrat (stenfyld)

Ændring af habitat, lokalt tab af
levested

Uklarhed

Fysiologiske effekter og
skræmmende effekter

Magnetfelter

Beskadigelse af enkelte vandrende
arters orienteringsadfærd

fisk

X

X
X
X
X

Udover konsekvenserne for de enkelte naturgoder undersøges de kumulative virkninger og
vekselvirkningerne mellem naturgoder.
Vekselvirkninger
Generelt medfører konsekvenser på et naturgode forskellige følge- og vekselvirkninger
naturgoderne imellem. Den vigtige sammenfletning af de biotiske naturgoder sker igennem
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fødekæderne. På grund af levestedets omskiftelighed og næringsnettets og stofkredsløbenes
kompleksitet er det kun muligt at beskrive vekselvirkningerne med en meget lav grad af
nøjagtighed.
Kumulativ betragtning
I henhold til art. 5 stk. 1 af SUP-direktivet omfatter miljørapporten også en undersøgelse af de
kumulative konsekvenser. De kumulative konsekvenser opstår på grund af samvirken af
forskellige, uafhængige enkelteffekter, der enten adderes på grund af deres samvirken (kumulativ
effekt) eller forstærker hinanden indbyrdes og dermed giver mere end summen af hver deres
virkning (synergivirkning) (bl.a. SCHOMERUS et al., 2006). Kumulative og synergiske
konsekvenser kan både skyldes tidsmæssigt og geografisk sammentræf af konsekvenser (se
kapitel 4.12). Konsekvenser i forbindelse med opførelse er overvejende af mere kortfristet,
midlertidig natur, mens anlægs- og driftsbetingede konsekvenser kan være vedvarende.
For at kunne undersøge de kumulative konsekvenser er det nødvendigt at vurdere, hvor vidt
udpegningerne i planen ved samvirken kan forventes at forårsage en relevant, negativ
konsekvens. Undersøgelsen af arealerne sker på denne specifikke plans niveau på grundlag af
den nyeste viden i henhold til art. 5 stk. 2 af SUP-direktivet.
Analysen og undersøgelsen af de forskellige udpegninger foretages helt nøjagtigt på følgende
måde:
Områder og arealer, inklusive den kapacitet der forventes at blive installeret:
Hvad angår områderne, tages der udgangspunkt i en worst case-betragtning uafhængigt af den
konkrete udpegning i planen og sandsynligheden for gennemførelsen af i alt 13 områder. For
områderne og især for arealerne skal havvindmøllernes forventede, installerede kapacitet
fastlægges i FEP i henhold til § 5 stk. 1 nr. 5 WindSeeG. I kapitel 4.7 af udkastet til FEP beskrives
det, hvordan den forventede, installerede kapacitet pr. areal beregnes og fastlægges.
Grundlæggende skelnes der mellem to kategorier af arealer indenfor områderne på grundlag af
kriterier som arealets geometri, vindforholdene, havvindmøllernes tekniske niveau og
nettilslutningskapaciteten indenfor rammerne af lovkravene. På grundlag af disse parametre og
antagelser beregnes kapacitetstætheden, der skal anlægges, i megawatt/km² for hvert areal. Hvad
angår detaljerne, henvises der til kapitel 4.7 af udkastet til FEP (fastlæggelse af den kapacitet, der
forventes at blive installeret).
Understøttende, for at sandsynliggøre beregningsmetoden for den kapacitet, der forventes at blive
installeret på de enkelte arealer, vil der blive foretaget simuleringer ved hjælp af modeller af
vindmølleparkplanlægningerne, der blandt andet vil omfatte de vindmøller, der vil være til rådighed
i fremtiden. Fastlæggelsen af den kapacitet, der forventes at blive installeret, er ikke baseret på et
eller flere layouts til planlægning af havvindmølleparker, da der i denne SUP anvendes bestemte
parametre til den betragtning, der er relateret til naturgoderne, såsom antal af anlæg, navhøjde
[m], højde på den nederste rotorspids [m], rotordiameter [m] fladen på rotoren, der overstryges
[m²], anlæggenes samlede højde [m], fundamentsystemernes diameter [m], et fundaments areal
[m²] samt diameter på sikringen af havbunden [m]. Undersøgelsen er grundlæggende baseret på
to scenarier for at kunne fremstille et spektrum af mulige udviklinger. I et af de første scenarier
tages der udgangspunkt i mange mindre anlæg, mens det andet scenarie er baseret på få, større
anlæg. På grundlag af det således definerede spektrum er det muligt at foretage en beskrivelse og
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vurdering af planlægningernes aktuelle status på en så fyldestgørende måde som muligt og
relateret til naturgoderne.
I forbindelse med den strategiske miljøundersøgelse tages der især højde for følgende:
-

anlæg, der allerede er i drift (som reference og forbelastning)

-

Overføring af gennemsnitsparametrene for anlæggene, der allerede er i drift, til de arealer,
der skal planlægges i den centrale model

-

Antagelse, at de eksisterende projekter i overgangsfasen rent faktisk bliver godkendt og
gennemført (worst case-betragtning)

-

Prognose af bestemte, tekniske udviklinger.

Følgende tabeller giver et overblik over de anvendte parametre. Der gøres opmærksom på, at det i
sidste ende drejer sig om antagelser, der til dels er baseret på vurderinger, da de projektspecifikke
parametre ikke undersøges eller ikke kan undersøges på SUP-niveau.

Tabel 2: Parametre til betragtning af områder og arealer

Scenarie 1

Scenarie 2

9

15

Navhøjde [m]

ca. 125

ca. 175

Højde på nederste rotorspids [m]

ca. 26

ca. 50

ca. 200

ca. 250

ca. 30.800

ca. 49.100

ca. 225

ca. 300

Diameter fundament [m]*

ca. 8,5

ca. 12

Diameter fundament ekskl. sikring af havbund [m²]

ca. 57

ca. 113

Diameter sikring af havbund [m]

ca. 43

ca. 60

Kapacitet pr. anlæg [MW]

Rotordiameter [m]
2

Fladen på rotoren, der overstryges [m ]
Samlet højde [m]

ca. 1.420
ca. 2.830
Diameter fundament inkl. sikring af havbund [m²]
* Beregningen af det påkrævede areal er baseret på antagelsen, at der anvendes et monopæl-fundament.
Det antages dog, at monopæl og jacket samlet kræver det samme areal på havbunden.

Placeringer for platformen
Fremgangsmåden er den samme ved kontrollen af placeringerne for platforme. Den er ligeledes
baseret på bestemte parametre, såsom antallet af platforme, kabelføringens længde internt i
parkerne [km], diameter på et eller flere fundamenter [m] og fundamenternes areal (inkl. sikring af
havbunden) [m²].
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Tabel 3: Parametre til betragtning af nettilslutninger og platforme
Nettilslutning
Transformer-/beboelsesplatforme*
Forv. effekt på et areal [MW]
Længde på kabelføring internt i parkerne [km]

ca. 300
ca. 36
1

Antal transformerplatforme
Antal beboelsesplatforme

0

Diameter fundament [m]**

ca. 10
2

ca. 80

Diameter fundament ekskl. sikring af havbund [m ]
Diameter sikring af havbund [m]

ca. 50

ca. 2000
Diameter fundament inkl. sikring af havbund [m]
* Oplysningerne om omformerplatforme vedrører antallet af omformerplatforme pr. område (kun for
færdiggørelser fra 2026). Længden på kabelføringen internt i parkerne afhænger af den kapacitet, der
forventes at blive installeret på det pågældende areal, og den fastlægges på grundlag af de foreliggende
planer.

** For fundamentets diameter er fundamentets art ikke afgørende i dette tilfælde. Det antages, at monopæl
og jacket samlet kræver det samme areal på havbunden.

Tracéer og tracékorridorer til søkabelsystemer
Ved udpegning af tracéer og tracékorridorer til søkabelsystemer (nettilslutninger,
grænseoverskridende søkabelsystemer og indbyrdes forbindelser) tages der udgangspunkt i
antallet og arealet af overføringer [m2] og omformerplatforme [m2]. Der tages først og fremmest
højde for de opførelses-, drifts- og reparationsrelaterede miljøpåvirkninger.
Tabel 4: Parametre til betragtning af søkabelsystemer
Søkabelsystemer
Brede kabelgrøfter [m]

ca. 1
ca. 24

Antal overføringer
2

ca. 900

Overføringernes areal [m ]

0

Antal omformerplatforme
2

Omformerplatformenes areal [m ]

0

Relevante planlægnings- og tekniske principper
Idet FEP indeholder bestemmelser om planlægningsprincipperne og de tekniske principper, er det
muligt at minimere det nødvendige arealbehov og reducere de potentielle miljøpåvirkninger til et
lavt niveau. Formålet med de fleste planlægningsprincipper er at undgå eller reducere
miljøpåvirkningerne og forventes ikke at medføre relevante konsekvenser. Dette gælder f.eks. for
den tidsmæssige, samlede koordinering af opførelses- og læggearbejderne, støjformindskelsen,
minimeringen af sikringsforanstaltninger for havbunden, hensyntagen til myndighedernes normer,
bestemmelser eller koncepter, emissionsformindskelse, overholdelse eller hensyntagen til
naturreservater og fredede biotoper, skånsomme lægningsprocedurer, tildækning, formindskelse af
sedimentopvarmning samt begrænset pladsbehov.
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FEP indeholder også nogle planlægningsprincipper, der ikke vedrører formindskelsen af
miljøpåvirkninger. Da de er baseret på mål i områdeudviklingsplanen, er det obligatorisk at
overholde dem. Dette vedrører forringelsen af trafikkens sikkerhed og effektivitet, som
gennemføres af målet i områdeudviklingsplanen 3.5.1 (2). Her fastsættes, at trafiksikkerheden ikke
må forringes som følge af opførelse og drift af anlæg til energivinding i prioriterede områder for
vindkraft. Planlægningsprincippet, der fastsætter, at prioritets- og forbeholdsområder for skibsfart
skal krydses af den korteste vej, gennemfører målet i områdeudviklingsplanen for FEP (jf.
områdeudviklingsplanen 3.3.1 (2), der fastsætter, at prioritetsområder for skibsfarten skal krydses
af den korteste vej af søkabler til bortledning af den energi, der genereres i EØZ). Formålet med de
resterende planlægningsprincipper, der vedrører kravene til afstand og areal, er at sikre
anlæggenes stabilitet, sikker lægning, en tilstrækkelig sikkerhedsafstand i tilfælde af reparationer
samt udelukkelse af indbyrdes termisk påvirkning imellem søkabelsystemerne. Ved valg af de
konkrete afstande eller arealbehov er der taget hensyn til det mindst mulige arealkrav, som
undersøges under naturgodet jordbund/areal og fugleliv.
Med hensyn til teknikprincipperne til nettilslutningen til offshore-vindmølleparken i Østersøen for
området i EØZ anvendes der analogt med de hidtidige nettilslutninger et tilslutningskoncept på
basis af trefaset vekselstrømsteknologi med en overførselsspænding på +/- 220 kV ved en
udnyttelse af omformerplatformen ved elnetoperatøren. Det blev allerede fastlagt i forbindelse med
BFO Østersøen og var i overensstemmelse hermed også allerede genstand for kontroller i
miljørapporterne til BFO Østersøen.
1.5.6 Grundlaget for den alternative undersøgelse
Miljørapporten indeholder i henhold til art. 5 stk. 1 pkt. 1 SUP-direktivet i forbindelse med
kriterierne i bilag I til SUP-direktivet og § 40 stk. 2 nr. 8 af UVPG en kortfattet fremstilling af
grundene til valget af de undersøgte, fornuftige alternativer. På planlægningsniveau spiller først og
fremmest den begrebsmæssige/strategiske udformning samt de rumlige og tekniske alternativer en
rolle. Det er en forudsætning, at de er fornuftige eller tages seriøst i betragtning.
Undersøgelsen af alternativer forlanger ikke udtrykkeligt, at der udvikles og undersøges særligt
miljøvenlige alternativer. De "fornuftige" alternativer skal sammenlignes med henblik på deres
miljøpåvirkninger, så hensynet til miljøet bliver let forståeligt, når det besluttes, hvilket alternativ der
skal gås videre med (Stefan Balla, 2009). Samtidig skal ressourceforbruget til fastsættelsen og
undersøgelsen af de alternativer, der kommer i betragtning, være forsvarligt. Derved gælder
følgende: Jo større de forventede miljøpåvirkninger og dermed behovet for at overkomme
konflikter i planlægningen er, desto større er behovet også for omfattende eller detaljerede
undersøgelser.
I princippet skal det bemærkes, at samtlige udpegninger i form af standardiserede tekniske
principper og planlægningsprincipper allerede omfatter en forundersøgelse af mulige og tænkelige
alternativer. Som det fremgår af de enkelte planlægningsprincipper, især dem, der vedrører miljøet
- som f.eks. en så samlet tracéføring som muligt, en gennemførelse for så vidt muligt uden
krydsninger - er det enkelte princip allerede baseret på en sammenligning af de potentielt berørte
offentlige interesser og retlige stillinger, hvilket betyder, at der også allerede er blevet foretaget en
"forundersøgelse" af mulige alternativer. Helt nøjagtigt undersøges indenfor rammerne af denne
miljørapport især rumlige og tekniske alternativer udover nulalternativet.
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1.6 Datagrundlag og henvisninger til vanskeligheder ved udarbejdelsen af
dokumentationen
SUP'en er baseret på en beskrivelse og en vurdering af miljøtilstanden i undersøgelsesområdet. I
denne forbindelse skal der tages højde for alle naturgoder. Datagrundlaget ligger til grund for
vurderingen af de forudsigelige, relevante miljøpåvirkninger, undersøgelsen i henhold til
lovgivningen om område- og artsbeskyttelse og undersøgelsen af alternativerne.
I henhold til § 39 stk. 2 pkt. 2 af UVPG indeholder miljørapporten oplysninger, der kan undersøges
med et rimeligt ressourceforbrug, og den tager højde for den aktuelle viden og offentlige udtalelser,
som myndighederne har kendskab til, alment anerkendte undersøgelsesmetoder, planens indhold
og detaljeringsgrad samt dens rolle i beslutningsprocessen.
I henhold til § 40 stk. 4 af UVPG kan oplysninger, der er tilgængelige for de ansvarlige
myndigheder fra andre sager eller aktiviteter, tages med i miljørapporten, såfremt de er
formålstjenlige og tilstrækkeligt aktuelle.
Nærværende miljørapport bygger på miljøundersøgelser, der er udarbejdet i forbindelse med
udarbejdelsen eller opdateringen af forbundsstatens specifikke planer offshore for EØZ i Nord- og
Østersøen. Nærværende udkast til miljørapporten skal forstås som et samlet, opdateret dokument.
I nærværende udkast til miljørapporten beskrives og vurderes miljøets nuværende tilstand, og den
forudsigelige udvikling i tilfælde af manglende gennemførelse af planen fremstilles, på den ene
side. På den anden indeholder den en prognose og vurdering af de forudsigelige, relevante
miljøpåvirkninger som følge af gennemførelse af planen. Grundlaget for bedømmelsen af de
mulige konsekvenser er en udførlig beskrivelse og bedømmelse af miljøtilstanden (kap.2).
Beskrivelsen og vurderingen af miljøets aktuelle tilstand samt af den forudsigelige udvikling i
tilfælde af manglende gennemførelse af planen (kap.3) er blevet foretaget med henblik på
følgende naturgoder:
•

Areal/jordbund

•

flagermus

•

vand

•

biologisk mangfoldighed

•

Plankton

•

luft

•

Biotoptyper

•

klima

•

Benthos

•

landskabsbilledet

•

fisk

•

kulturarv, øvrige materielle goder

•

havpattedyr

•

mennesket og menneskers sundhed

•

fugleliv

•

vekselvirkninger naturgoderne imellem.

1.6.1

Oversigt over datagrundlaget

I de seneste år er der sket en tydelig forbedring af de tilgængelige data og dokumentationen, især
takket være de omfattende dataindsamlinger i forbindelse med studier af den miljømæssige
bæredygtighed samt overvågningen af opførelsen og driften af havvindmølleprojekter og den
økologiske forskning.
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Generelt sammenfattet er følgende datagrundlag blevet anvendt til miljørapporten:
•
•
•
•
•
•
•

Data fra driften af havvindmølleparker
data fra godkendelsesprocedurer for havvindmølleparker
studier
dokumentation og resultater fra forskningsprojekter og økologisk forskning
udtalelser fra specifikke myndigheder
udtalelser fra sagkyndige/offentligheden
litteratur

Eftersom datagrundlaget kan variere alt efter naturgodet, omtales datagrundlaget nærmere i det
pågældende kapitel 2.
1.6.2

Henvisninger til vanskeligheder ved udarbejdelsen af dokumentationen

I henhold til § 40 stk. 2 nr. 7 af UVPG skal vanskeligheder, der er opstået ved udarbejdelsen af
oplysningerne, som f.eks. tekniske mangler eller manglende viden, fremstilles. Det fremgår tydeligt
af beskrivelsen og vurderingen af de enkelte naturgoder (kapitel 4), at der stadig mangler viden på
nogle områder. Der mangler især oplysninger med henblik på følgende punkter:
•

langtidsvirkningerne af driften af havvindmølleparker og tilknyttede anlæg, såsom
omformerplatforme

•

data til vurdering af de forskellige naturgoders miljøtilstand i det yderliggende EØZ-område.

1.6.2.1
•

jordbund/areal og biotoptyper
Indtil videre mangler der en detaljeret, dækkende kortlægning af sedimentfordelingen i EØZ
udenfor naturreservaterne. Jf.: Beskrivelsen og vurderingen af miljøpåvirkningerne, med
henblik på naturgodet jordbund, bygger først og fremmest på vurderingen af nøjagtige
dataindsamlinger. Der mangler især en dækkende sedimentbeskrivelse med henblik på
den detaljerede udstrækning af arealer med groft sand/fint grus og restsedimenter i form af
grus, sten og blokke.
En detaljeret, dækkende kortlægning af de marine biotoptyper i EØZ er i øjeblikket ved at
blive udarbejdet i forbindelse med igangværende BfN-forsknings- og udviklingsprojekter,
hvis territoriale fokus er naturreservaterne. Indtil videre mangler der en dækkende,
detaljeret kortlægning af biotoptyperne, inkl. de fredede biotoper i henhold til § 30 af
BNatSchG i EØZ udenfor naturreservaterne.

•

1.6.2.2
•

1.6.2.3
•

Hvad angår undersøgelsen af overholdelsen af foranstaltninger vedrørende
temperaturstigninger i sedimentet, henvises der til planlægningsprincippet 4.4.4.8.
Benthos
Det er ikke muligt at komme med en pålidelig prognose, hvad angår de forudsigelige
effekter af dumpning af hårdt substrat på udviklingen af benthossamfund.
fisk
Der findes ikke nærmere oplysninger om pelagiske fisk.
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•

Der findes kun meget begrænsede oplysninger om fiskenes reaktion på støjemissioner.

•

De forudsigelige følger for fiskefaunaen på grund af forandringen af habitaterne som følge
af dumpning af hårdt substrat er praktisk talt ukendte

1.6.2.4

Hav- og rastfugle

•

Det er kun i et vist omfang muligt at foretage en prognose af den artsspecifikke
kollisionsfare for havfugle med havvindmøller, og den undersøges i øjeblikket ifølge StUK4
i driftsfasen, men også i løbende forskningsprojekter. Der udvikles især en egnet teknik til
registrering af effekter.

•

Adfærdsændringer og Tilvænningseffekter vil først blive undersøgt for støjfølsomme arter
på udnyttelsessteder i den tyske EØZ efter idriftsættelse af de første store, kommercielle
vindmølleparker inklusive omformerplatforme. Overvågningen af driften fortsætter.

•

Der er stadig ikke tilstrækkeligt kendskab til konsekvenserne som følge af forstyrrelser eller
tab af habitat på arternes populationsniveau, og de undersøges først på grundlag af de nu
indsamlede data.

1.6.2.5

Trækfugle

•

På mange områder mangler der stadig tilstrækkeligt kendskab til konsekvenserne af
byggearbejder på offshore-området. Viden fra territorialfarvandet og anlæg på land kan på
grund af de forskellige betingelser kun overføres i meget begrænset omfang.

•

Den artsspecifikke kollisionsfare med havvindmøller for trækfugle er stort set ukendt.

•

Havvindmøllernes potentielle afskærmende effekter på artsspecifikke trækruter over havet
er stort set ikke efterforsket.

•

Om intensiteten af sangfuglenes træk over en bred front aftager med afstanden til kysten,
er ikke blevet fastlagt for den gruppe af sangfugle, der er nattrækkere.

1.6.2.6

Havpattedyr

Aktuelt kan datastatussen betegnes som udmærket, dataene kvalitetssikres systematisk og
anvendes til studier, så den nuværende viden om forekomst af havpattedyr i tyske farvande kan
klassificeres som god.
Den største datakilde består af data fra studier af miljøvenlighed og overvågningen af
havvindmølleparker. Der indsamles regelmæssigt data i forbindelse med overvågningen af
naturreservater på vegne af BfN. Endeligt leverer forskningsprojekter data vedrørende særlige
problemstillinger. Til vurdering af forekomsten af hele marsvinpopulationen leverer registreringerne
indenfor rammerne af SCANS oplysninger om hele marsvinenes udbredelsesområde.
1.6.2.7

flagermus

•

Der mangler viden om flagermuspopulationernes kvalitet og kvantitet hen over Østersøen.

•

Der mangler stadig tilstrækkeligt kendskab til konsekvenserne af byggearbejder på
offshore-området. Viden fra territorialfarvandet og anlæg på land kan på grund af de
forskellige betingelser kun overføres i meget begrænset omfang.

Indledning

•
1.6.2.8

Den artsspecifikke kollisionsfare med havvindmøller for flagermus er stort set ukendt.
Sammenfatning

Grundlæggende er prognoserne for udviklingen af det beboede havmiljø efter gennemførelse af
FEP forbundet med noget uvished. Der mangler tit langtidsdatasamlinger eller analysemetoder,
f.eks. til udtynding af store mængder informationer om biotiske og abiotiske faktorer, med det
formål at få bedre kendskab til de komplekse vekselvirkninger i havøkosystemet.
Der mangler især en detaljeret, dækkende kortlægning af sedimenter og biotoper udenfor
naturreservaterne i EØZ. Dette betyder, at der mangler et videnskabeligt grundlag til at kunne
bedømme strengt beskyttede biotopstrukturers mulige behov. I øjeblikket gennemføres der på
vegne af BfN og i samarbejde med BSH, forsknings- og højere uddannelsesanstalter samt med et
miljøkontor en kortlægning af sedimenter og biotoper med territorialt fokus på naturreservaterne.
Desuden mangler der for nogle naturgoder videnskabelige vurderingskriterier, både hvad angår
vurderingen af deres tilstand og hvad angår konsekvenserne af antropogene aktiviteter på
udviklingen af det beboede havmiljø for at kunne iagttage de kumulative virkninger både
tidsmæssigt og geografisk.
I øjeblikket udarbejdes der på vegne af BSH adskillige forsknings- og udviklingsstudier vedrørende
vurderingstiltag, bl.a. for undersøisk støj. Formålet med oplysningerne er fortsat videreudvikling af
et fælles, kvalitetsprøvet havmiljøinformationsgrundlag, der kan anvendes til at vurdere de
potentielle konsekvenser af offshore-anlæg.
Sammenfattende gives følgende anbefalinger for udarbejdelsen af kriterier til vurdering af de
biologiske naturgoders tilstand og konsekvenserne:
•

sammenholdelse af resultater og vurdering af alle tilgængelige data vedrørende
naturgoderne,

•

udtynding af biologiske data med informationer fra havfysik, havkemi, havgeologi og
havmeteorologi,

•

undersøgelse af metoder, først og fremmest med henblik på potentielle kumulative eller
grænseoverskridende konsekvenser for at kunne udvikle vurderingskriterier vedrørende
tilstanden af det beboede havmiljø,

•

vurdering af effektovervågningen for at kunne registrere potentielle konsekvenser på
naturgoderne.
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2 Beskrivelse og bedømmelse af miljøtilstanden
2.1 Indledning
I henhold til § 40 stk. 2 nr. 3 af UVPG indeholder miljørapporten en fremstilling af miljøets
egenskaber og den nuværende miljøtilstand i SUP-undersøgelsesområdet. Beskrivelsen af den
nuværende miljøtilstand kræves for at kunne opstille en prognose for dennes ændring i forbindelse
med planens/programmets gennemførelse. Det, der gøres status på, er de naturgoder, der er
nævnt i § 2 stk. 1 pkt. 2 nr. 1 til 4, samt vekselvirkningerne mellem disse. Fremstillingen fokuserer
på problemstillingen. Der fokuseres altså på de potentielle forbelastninger, særligt
beskyttelsesværdige dele af miljøet og de naturgoder, der vil blive mest berørt af planens
gennemførelse. Ud fra et geografisk synspunkt fokuserer beskrivelsen af miljøet på planens
miljøpåvirkninger. De har afhængigt af indvirkningens type og det berørte naturgode et forskelligt
omfang og kan gå længere end grænserne for planen (Landmann/Rohmer, 2018).

2.2 Jordbund/areal
2.2.1

Datastatus

2.2.2 Geomorfologi
2.2.3 Sedimentfordeling på havbunden
2.2.4 Geologisk opbygning af undergrunden i nærheden af overfladen
2.2.5 Fordeling af skadelige stoffer i sedimentet
2.2.5.1

Metaller

2.2.5.2

Organiske stoffer

2.2.5.3

Radioaktive stoffer (radioaktiv nuklid)

2.2.5.4

Gammel forurening

2.2.6

Tilstandsvurdering

2.2.6.1

Naturlige faktorer

2.2.6.2

Antropogene faktorer

2.3 vand
2.3.1 Strømme
2.3.2

søgang og vandstandsudsving

2.3.3 Overfladetemperatur og temperaturlagdeling
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2.3.4 Overfladesaltindhold og saltindholdlagdeling
2.3.5 Isforhold
2.3.6 Opslæmmede stoffer og uklarhed
2.3.7 Tilstandsvurdering vedrørende fordelingen af nærings- og skadelige stoffer
2.3.7.1

Næringsstoffer

2.3.7.2

Ilt

2.3.7.3

Metaller

2.3.7.4

Organiske skadelige stoffer

2.3.7.5

Radioaktive stoffer (radioaktiv nuklid)

2.4 Plankton
2.4.1

Datatilgængelighed og overvågningsprogrammer

2.4.2

Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet af fytoplankton

2.4.3

Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet af zooplankton

2.4.4

Tilstandsvurdering af plankton

2.5 Biotoptyper
2.5.1

Datastatus

2.5.2

Biotoptyper i den tyske Østersø

2.5.3 Havbiotoper, der er fredet i henhold til loven ifølge § 30 af BNatSchG og FFHnaturtyper
2.5.3.1

Rev

2.5.3.2

Sandbanker

2.5.3.3

Søgræsenge og andre marine-makrofytbestande

2.5.3.4

Artsrige grus-, grovsand- og sandartbunde i hav- og kystområdet

2.5.4

Tilstandsvurdering
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2.5.4.1

Områdernes og arealernes betydning for biotoptyper

2.6 Benthos
2.6.1

Datastatus

2.6.2

Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet

2.6.2.1

Den tyske Østersøs makrozoobenthos

2.6.2.2

Bentiske økosystemer

2.6.2.3

Arter på den røde liste

2.6.2.4

Bentiske alger

2.6.3 Tilstandsvurdering for naturgodet benthos
2.6.3.1

Områdernes og arealernes betydning for bentiske samfund

2.7 fisk
2.7.1

Datastatus

2.7.2 Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet
2.7.2.1

Fiskefauna i den tyske EØZ

2.7.2.2

Rødlistearter i den tyske EØZ

2.7.3
2.7.3.1

Tilstandsvurdering for naturgodet fisk
Områdernes og arealernes betydning for fisk

2.8 Havpattedyr
2.8.1

Datastatus

2.8.2

Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet

2.8.2.1

Marsvin

2.8.2.2

Sæler og gråsæler

2.8.3

Tilstandsvurdering for naturgodet havpattedyr
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2.8.3.1

Områdernes og arealernes betydning for havpattedyr

2.8.3.2

Beskyttelsesstatus

2.8.3.3

Risici

2.9 Hav- og rastfugle
2.9.1 Datastatus
2.9.2 Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet
2.9.2.1

Overflod af hav- og rastefugle i tyske farvande i Østersøen

2.9.2.2

Hyppigt forekommende arter og arter af særlig betydning for naturreservatet
„Pommerske Bugt - Rønne Banke“

2.9.2.3

Forekomst af hav- og rastfugle i områderne

2.9.3

Tilstandsvurdering af hav- og rastfugle

2.9.3.1

Områdernes og arealernes betydning for hav- og rastfugle

2.9.3.2

Beskyttelsesstatus

2.9.3.3

Risici

2.10 Trækfugle
2.10.1 Datastatus
2.10.2 Territorial fordeling og tidsmæssig variabilitet af trækfugle
2.10.2.1 Fugletræk over den vestlige Østersø
2.10.2.2 Artssammensætning
2.10.3 Tilstandsvurdering for naturgodet trækfugle
2.10.3.1 Antropogene påvirkninger på fugletrækket
2.10.3.2 Klimaændringer
2.10.3.3 Områdernes og arealernes betydning for trækfugle

2.11 Flagermus og flagermustræk
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2.11.1 Datastatus
2.11.2 Vandre- og trækbevægelser for flagermus over Østersøen
2.11.3 Beskyttelsesstatus for potentielt trækkende flagermusarter i nabostater til Østersøen
2.11.4 Trusler mod flagermus

2.12 biologisk mangfoldighed
2.13 luft
2.14 klima
2.15 Landskab
2.16 Materielle goder, kulturarv (arkæologi)
2.17 Naturgodet menneske inklusive menneskers sundhed
2.18 vekselvirkninger naturgoderne imellem
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3 Forudsigelig udvikling i tilfælde af manglende
gennemførelse af planen
Udbygningen af vindkraft til havs spiller en grundlæggende rolle for opfyldelsen af den tyske
regerings klimabeskyttelses- og energipolitiske mål.
Med § 6 i WindSeeG får BSH under de i § 4 ff. i WindSeeG nævnte forudsætninger til opgave at
opstille og videreudvikle en arealudviklingsplan for EØZ og ved indgåelse af en
administrationsaftale også for søterritoriet. Formålet med planen er derfor at lokalisere områder og
arealer beregnet til vindmøller samt af den kapacitet, der forventes og blive installeret, og de
nødvendige tracéer til og placeringer af hele den påkrævede infrastruktur eller nettopologi i EØZ i
Østersøen. Planen udvikler desuden udbygningens tidsmæssige faktorer, idet den tidsmæssige
rækkefølge af licitationen af arealer til havvindmøller samt kalenderåret for idriftsættelse af
nettilslutninger fastsættes.
For at kunne overholde udbygningsmålene, der er fastsat i § 4 nr. 2b EØF er det nødvendigt at
opføre havvindmøller. Også i tilfælde af en antaget, manglende gennemførelse af FEP ville der
altså blive opført yderligere vindmølleparker i henhold til det gældende retsgrundlag. Formålet med
den specifikke plan er en territorialt og tidsmæssigt velordnet, pladsbesparende og effektiv
udbygning af vindkraften til havs for at gennemføre en fragmentering på grundlag af fremsættelse
af yderligere anmodninger udenfor områderne og dermed en styring af arealforbruget og som følge
deraf en så konfliktløs udvikling af denne teknologi som muligt. Miljøpåvirkningerne som følge af
udpegningerne i FEP går derfor ikke længere end konsekvenserne af nulvarianten (manglende
gennemførelse af planen), men kan reduceres af FEP på grund af dennes styrende virkning.
Ifølge § 17d, stk. 1, 1. pkt. i EnWG skal den ansvarlige elnetoperatør sikre nettilslutningen af
offshore-vindmølleparker og iht. retningslinjerne af den ved BNetzA bekræftede O-NEP og fra den
1. januar 2019 i overensstemmelse med retningslinjerne i netudviklingsplanen og
arealudviklingsplanen iht. § 5 i loven om vindenergi til søs opføre og drive dem.
For at kunne levere strømmen, der genereres i havvindmølleparkerne i EØZ i Østersøen, til
højspændingsnettet til lands er det strengt nødvendigt at lægge søkabelsystemer ind til
nettilslutningsstederne på land. Selv ved manglende gennemførelse af planen ville der kræves en
nettilslutning til havvindmølleparkerne. Dette betyder, at disse udnyttelser også ville ske ved
manglende gennemførelse af planen i henhold til det gældende retsgrundlag.
Den elnetoperatør, der er forpligtet til nettilslutning af offshore-vindmølleparken i Østersøen, har
hidtil brugt et tilslutningskoncept på basis af trefaset vekselstrømsteknologi. Ved brug af trefaset
vekselstrømsteknologi sker nettilslutningen af offshore-vindmølleparker ved at den strøm, der
produceres af de enkelte vindenergianlæg i en eller flere parker, føres sammen på en
omformerplatform og herfra via et trefaset vekselstrøms-søkabelsystem bliver ført direkte på land
og videre til netforbindelsespunktet. Herved er det i modsætning til HGÜ-konceptet ikke nødvendigt
med en egen konverterplatform til nettilslutningen. Til bortledning af en given effekt er der ved brug
af trefaset vekselstrømsteknologi dog pga. den mindre overførselskapacitet i de trefasede
vekselstrøms-søkabelsystemer nødvendigt med et større antal kabelsystemer. Pga. den for
ibrugtagningen fra 2026 i sammenligning med kapaciteten i et HGÜ-system forventede lille
vindmølleparkeffekt i den tyske EØZ for Østersøen ville en tilknytning med jævnstrømssystem
formentlig føre til permanent, ubenyttet kapacitet. Som allerede forklaret bliver disse arealer brugt
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til søkabelsystemer uafhængigt af gennemførelsen af FEP i EØZ. Miljøpåvirkningerne pga.
bestemmelserne i FEP går derfor ikke ud over konsekvenserne af nulvarianten (ikkegennemførelse af planen), men kan ved hjælp af FEP til gengæld reduceres med en styring.
Ved dimensionering til et spændingsniveau på 220 kV kan en – for den trefasede
vekselstrømstilknytning – så stor overførselseffekt som muligt pr. kabelsystem realiseres, og
overførselsopgaven opfyldes med så få kabelsystemer som muligt. Arealerne beregnet til
kabelføringen internt i parkerne vil blive brugt uafhængigt af gennemførelsen af FEP i EØZ.
Miljøpåvirkningerne som følge af udpegningerne i FEP går derfor ikke længere end
konsekvenserne ved manglende gennemførelse af planen. Desuden kan FEP takket være sin
styrende virkning forårsage en reduktion.
Målet med FEP er at fastlægge udbygningen af havvindmøller og nettopologien, først og fremmest
med henblik på nettilslutningen af havvindmølleparkerne i EØZ, på en geografisk koordineret
måde, med det formål at opnå en samlet, fremadrettet planlægning, hvor disse elementer er
tilpasset hinanden. I tilfælde af manglende gennemførelse af FEP ville det tidligere anvendte
system med projektspecifik, særskilt planlægning og tilslutning stadig blive brugt, dvs.
planlægningen og udførelsen af vindmølleparkerne og deres nettilslutninger ville foregå uden en
systematisk hensyntagen til hele territoriet. Idet FEP indeholder bestemmelser om
planlægningsprincipperne og de tekniske principper, er det muligt at minimere det nødvendige
arealbehov og reducere de potentielle miljøpåvirkninger til minimum. Eftersom planen foretager
adskillige udpegninger, der fokuserer på en så miljøvenlig udformning af udnyttelsen som muligt,
ville det i tilfælde af manglende gennemførelse af FEP formenligt være sværere at sikre, at de
enkelte naturgoder beskyttes, end hvis planen gennemføres.
Den tidsmæssige planlægning af nettilslutningen af de enkelte arealer, som er fastlagt i planen,
giver især mulighed for at minimere forstyrrelserne af fredede arter. I tilfælde af en manglende
gennemførelse af planen ville pladsbehovet og den dermed forbundne belastning af havmiljøet
formodentligt blive større. Den utilstrækkelige rumlige koordinering i tilfælde af manglende
gennemførelse af planen ville for eksempel medføre tydeligt mere spredte vindmølleparkarealer og
kabelkrydsninger med tilsvarende konsekvenser på de berørte naturgoder på grund af de
nødvendige overføringer.
Det er ikke muligt konkret at fastsætte antallet af de yderligere arealudnyttelser, der opstår derved,
eller krydsninger og dermed forbundne pladskrav. For de udpegninger, der er foretaget i FEP, især
områderne til vindmøller, tracéføring og grænsekorridorer, er det tydeligt, at elnetoperatørens
planlægning allerede er kommet så langt - på grundlag af det tidligere system kendetegnet af
særskilte godkendelser og tilslutninger - at en samlet koordinering ikke længere er helt mulig på
grund af eksisterende, obligatoriske punkter. I betragtning af disse obligatoriske punkter var det i
denne planlægningsfase ikke muligt at undgå et betydeligt antal krydsninger. For fremtidige
projekter vil det blive bestræbt at koordinere og planlægge dem fremadrettet i henhold til
planlægningsprincipperne (se detaljerne i kapitel 5 af FEP).

3.1 Jordbund/areal
3.2 vand
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3.3 Plankton
3.4 Biotoptyper
3.5 Benthos
3.6 fisk
3.7 Havpattedyr
3.8 Hav- og rastfugle
3.9 Trækfugle
3.10 Flagermus og flagermustræk
3.11 biologisk mangfoldighed
3.12 luft
3.13 klima
3.14 landskabsbilledet
3.15 materielle værdier, kulturarv (arkæologi)
3.16 Naturgodet menneske inklusive menneskers sundhed
3.17 vekselvirkninger naturgoderne imellem
.
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4 Beskrivelse og vurdering af de forudsigelige, relevante
konsekvenser af gennemførelsen af arealudviklingsplanen
på havmiljøet
I den nedenstående tekst fokuserer beskrivelsen og vurderingen af miljøpåvirkningerne på
naturgoderne, for hvilke man ikke på forhånd kan udelukke betydelige konsekvenser som følge af
gennemførelsen af FEP. De naturgoder, for hvilke en betydelig beskadigelse blev udelukket i det
foregående kapitel 2, tages ikke i betragtning. Det gælder for naturgoderne plankton, vand, luft,
materielle goder/kulturarv samt naturgodet mennesket, inklusive menneskets sundhed. De
potentielle konsekvenser på naturgodet biologisk mangfoldighed behandles i forbindelse med de
enkelte, biologiske naturgoder. I alt undersøges de naturgoder, der er opført i § 2 stk. 1 af UVPG,
før undersøgelserne i henhold til lovgivningen vedrørende beskyttelse af arter og områder
fremstilles. Undersøgelsen af de enkelte naturgoder omfatter også bemærkninger vedrørende den
generelle beskyttelse af naturen og landskabet i henhold til § 13 BNatSchG.

4.1 Jordbund/arealer
4.1.1 Områder og arealer samt platforme
4.1.2 Søkabelsystemer

4.2 Benthos
4.2.1 Områder og arealer
4.2.2 Platforme
4.2.3 Søkabelsystemer

4.3 Biotoptyper
4.3.1 Områder og arealer
4.3.2 Platforme
4.3.3 Søkabelsystemer

4.4 fisk
4.4.1 Områder og arealer
4.4.2 Platforme
4.4.3 Søkabelsystemer

4.5 Havpattedyr
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4.5.1 Områder og arealer samt platforme
4.5.2 Søkabelsystemer

4.6 Hav- og rastfugle
4.6.1 Områder og arealer
4.6.2 Platforme
4.6.3 Søkabelsystemer

4.7 Trækfugle
4.7.1 Områder og arealer
4.7.2 Platforme
4.7.3 Søkabelsystemer

4.8 Flagermus og flagermustræk
4.8.1 Områder og arealer
4.8.2 Platforme
4.8.3 Søkabelsystemer

4.9 klima
4.10 landskabsbilledet
4.10.1 Områder og arealer
4.10.2 Platforme

4.11 Vekselvirkninger
4.12 Kumulative virkninger
4.12.1 Jordbund/areal, benthos og biotoptyper
4.12.2 fisk
4.12.3 Havpattedyr
4.12.4 Hav- og rastfugle
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4.12.5 Trækfugle

4.13 Grænseoverskridende konsekvenser
Nærværende strategiske miljøundersøgelse konkluderer, at det i øjeblikket ikke er muligt at
identificere nogen relevante konsekvenser på de af nabolandenes områder, der grænser til den
tyske EØZ i Østersøen, som følge af de udpegninger, der er foretaget i FEP.
For naturgoderne jordbund og vand, plankton, benthos, biotoptyper, landskabsbillede, materielle
værdier og menneske, inklusive menneskets sundhed, kan relevante, grænseoverskridende
konsekvenser i princippet udelukkes. Der vil dog kunne identificeres potentielle, relevante,
grænseoverskridende konsekvenser på de højt mobile, biologiske naturgoder fisk, havpattedyr,
hav- og rastfugle, samt trækfugle og flagermus ved en kumulativ betragtning i det tyske
Østersøområde.
Hvad angår naturgodet fisk, konkluderer SUP, at gennemførelsen af FEP på grundlag af den
nuværende viden ikke kan forventes at have nogle relevante, grænseoverskridende konsekvenser
på naturgodet, på den ene side fordi områderne, hvor FEP foretager udpegninger, ikke har nogen
særlig funktion for fiskefaunaen, på den anden side fordi de identificerbare, prognosticerbare
virkninger er midlertidige og kun berører et begrænset område.
Det gælder ligeledes for beskyttelsesaktiverne havpattedyr samt hav- og rastefugle. De bruger
overvejende områderne som gennemtræksområder. Der gås ikke ud fra et betydeligt habitatstab
for strengt beskyttede hav- og rastefuglearter. Efter den nuværende viden og under hensyntagen til
effektminimerende og skadesbegrænsende tiltag kan betydelige grænseoverskridende
konsekvenser udelukkes. Således bliver installationen af fundamenterne i vindenergianlæg og
platforme i den konkrete godkendelsesprocedure kun tilladt ved brug af effektive lydreduktionstiltag
(sml. fx planlægningsprincip 4.4.1.7 FEP). På baggrund af den særlige trussel af den separate
østersøpopulation af marsvin skal der i forbindelse med iværksættelsen gennemføres intensive
overvågningstiltag og evt. tilpasses lydreduktionstiltagene eller byggearbejdet koordineres for at
udelukke evt. kumulative effekter.
For trækfugle kan vindmøller og platforme, der etableres på de i FEP udpegede arealer, udgøre en
barriere eller medføre en kollisionsrisiko. Kollisionsrisikoen skal minimeres ved relevante tiltag til
undgåelse af tiltrækningseffekter fra belysningen. Med hensyn til barrierevirkningen er en
afsluttende kumulativ betragtning med den nuværende viden ikke mulig.
Også for flagermustrækket er en kumulativ vurdering af trusselsrisikoen ikke mulig på nuværende
tidspunkt, da der indtil dato mangler tilstrækkelig viden om trækveje, trækhøjder og
trækintensiteter. Generelt skal man gå ud fra, at evt. betydelige grænseoverskridende
konsekvenser af bestemmelserne i FEP på samme måde forhindres af relevante undgåelses- og
minimeringstiltag, som de skal anvendes for fugletrækket.
.
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5 Undersøgelse i henhold til lovgivningen vedrørende
artsbeskyttelse
Den almene artsbeskyttelse omfatter i henhold til § 37 BNAtSchG generel
•
•
•

beskyttelse af dyr og planter af vildtlevende arter og af deres samfund mod skader
forårsaget af mennesker og sikring af deres øvrige levebetingelser,
beskyttelse af vildtlevende dyre- og plantearters levesteder og biotoper, såsom
genbosætning af dyr og planter af fortrængte, vildtlevende arter i egnede biotoper indenfor
deres naturlige udbredelsesområde.

Der gælder særlige regler, inklusive forbud, for dyr af særligt eller strengt beskyttede arter.
Vildtlevende dyr af særligt beskyttede arter må i henhold til § 44 stk. 1 nr. BNatSchG ikke såres
eller dræbes. Vildtlevende dyr, der hører til de strengt beskyttede arter og de europæiske
fuglearter, må i henhold til § 44 stk. 1 nr. 2 BNatSchG ikke forstyrres betydeligt i løbet af yngle-,
yngelpleje-, fjerskift-, overvintrings- og vandringsperioderne. Der forekommer en betydelig
forstyrrelse, hvis bevaringstilstanden af en arts lokale population forringes som følge af
forstyrrelsen. Desuden må forplantnings- eller hvilesteder for de vildt levende dyr af særligt
beskyttede arter iht. § 44, stk. 1, nr. 3 i BNatSchG ikke fjernes fra naturen, beskadiges eller
ødelægges.
I denne forbindelse er det ikke vigtigt, om en relevant beskadigelse eller forstyrrelse skyldes
rimelige årsager, ligesom begrundelser, bevæggrunde eller subjektive tendenser ikke spiller nogen
rolle for opfyldelsen af betingelserne for forbuddet (Landmann/Rohmer, 2018).
Indenfor rammerne af nærværende undersøgelse i forbindelse med undersøgelsen i henhold til
lovgivningen om artsbeskyttelse kontrolleres, om arealudviklingsplanen (FEP) opfylder
artsbeskyttelseskravene i § 44 BNatSchG gældende for særligt beskyttede dyrearter. Helt nøjagtigt
kontrolleres, om planen strider imod forbud i artsbeskyttelseslovgivningen. Nærværende
undersøgelse i henhold til artsbeskyttelseslovgivningen sker på den særlige plans overordnede
niveau. En detaljeret undersøgelse i henhold til artsbeskyttelseslovgivningen for de enkelte arealer
og projekter skal ske indenfor rammerne af egnethedsundersøgelserne af konkrete arealer eller de
enkelte godkendelsesprocedurer.

5.1 Havpattedyr
5.1.1 § 44 stk. 1 nr. 1 BNatSchG (forbud mod at dræbe eller såre)
5.1.1.1

Områder og arealer til havvindmøller

5.1.1.2

Platforme

5.1.1.3

Søkabelsystemer

5.1.2

§ 44 stk. 1 nr. 2 BNatSchG (forbud mod at forstyrre)
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5.1.2.1

Områder og arealer til vindkraft til havs

5.1.2.2

Platforme

5.1.2.3

Søkabelsystemer

5.2 Fugleliv (hav- og rastfugle samt trækfugle)
5.2.1 § 44 stk. 1 nr. 1 BNatSchG (forbud mod at dræbe eller såre)
5.2.1.1

Områder og arealer til havvindmøller

5.2.1.2

Platforme

5.2.1.3

Søkabelsystemer

5.2.2 § 44 stk. 1 nr. 2 BNatSchG (forbud mod at forstyrre)
5.2.2.1

Områder og arealer til havvindmøller

5.2.2.2

Platforme

5.2.2.3

Søkabelsystemer

5.3 flagermus
5.3.1

§ 44, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 i BNatSchG

5.3.1.1

Områder og arealer til havvindmøller

5.3.1.2

Platforme

5.3.1.3

Søkabelsystemer

Forenelighedsundersøgelse

6 Forenelighedsundersøgelse
I forbindelse med den strategiske miljøundersøgelse foretages der en særskilt undersøgelse for at
vurdere, om de i FEP planlagte områder, arealer, platforme og søkabeltracéer, er forenelige med
målene vedrørende beskyttelse af naturreservaterne.

6.1 Retsgrundlag
I den tyske EØZ for Østersøen befinder der sig de ved forordning af 22.09.2017 fastlagte
naturreservater „Pommerske Bugt - Rønne Banke“, „Femern Bælt" samt „Kadetrenden".
I princippet er det forbudt at opføre kunstige anlæg og bygningsværker i naturreservaterne. Det
gælder dog ikke for bestemte projekter og planer med forbehold af en lovlighedskontrol (sml. §§ 8,
stk. 1, 9, stk. 6 Forordning om fastsættelse af naturreservatet „Pommerske Bugt - Rønne Banke“;
§§ 4, stk. 1, 5 stk. 6 Forordning om fastsættelse af naturreservatet „Femern Bælt“; §§ 4, stk. 1, 5,
stk. 6 Forordning om fastsættelse af naturreservatet „Kadetrenden“). Disse projekter og planer skal
kontrolleres for deres forenelighed med beskyttelsesformålet fra den pågældende forordning. I den
forbindelse er de tilladt, hvis de iht. § 34, stk. 2 i BNatSchG ikke kan føre til betydelige forringelser
af afgørende bestanddele for naturreservatets beskyttelsesformål, eller opfylder kravene iht. § 34,
stk. 3 til 5 i BNatSchG (sml. § 9, stk. 2 Forordning om fastsættelse af naturreservatet „Pommerske
Bugt - Rønne Banke“; § 4 5, stk. 2 Forordning om fastsættelse af naturreservatet „Femern Bælt“; §
5, stk. 2 Forordning om fastsættelse af naturreservatet „Kadetrenden“). Foreneligheden iht.
BNatSchG skal undersøges i overensstemmelse med den forinden gennemførte kontrol af faunaflora-habitat-områderne (FFH-områder). Naturreservaterne i EØZ var inden da blevet indført
europaretligt med EU-Kommissionens afgørelse af 12.11.2007 som FFH-områder i den første
opdaterede liste over områder af fælles betydning i den atlantiske biogeografiske region iht. artikel
4, stk. 2 FFH-RL (EU-Tidende 15.01.2008, L 12/1), således at der i forbindelse med BFO allerede
blev gennemført en FFH-forenelighedskontrol.
Ifølge §§ 34 eller 36 BNatSchG skal planer eller projekter, der alene eller i samvirke med andre
planer eller projekter vil kunne forårsage relevante skader på et FFH- og EU-fuglereservat og ikke
umiddelbart anvendes til at administrere området, underkastes en undersøgelse af deres
forenelighed med beskyttelses- og bevaringsformålene for et Natura2000-område. Dette gælder
også for projekter udenfor området, der alene eller i samvirke med andre projekter eller planer er i
stand til at skade beskyttelsesformålet for områderne på relevant vis. Denne undersøgelse
vedrører nu med identificering af naturreservaterne beskyttelsesformålene for disse
naturreservater. Forenelighedsundersøgelsen i henhold til FFH-direktivet har et begrænset
anvendelsesområde sammenlignet med SUP, eftersom den kun omfatter en undersøgelse af
foreneligheden med de for reservatets fastsatte bevaringsformål. Andre miljøpåvirkninger skal ikke
undersøges.
Det samlede areal for de tre naturreservater er på 2.472 km², naturreservatet „Pommerske Bugt Rønne Banke“ omfatter et areal på 2.092 km², naturreservatet „Femern Bælt“ er på 280 km2 og
naturreservatet „Kadetrenden“ er på 100 km2.
Beskyttelsesaktiver er miljøtyperne „revler“ og „sandbanker“ iht. bilag I FFH-direktiv, bestemte
fiskearter og havpattedyr iht. bilag II i direktivet (stør, stavsild, marsvin, gråsæl) samt forskellige
fuglearter iht. bilag I i fuglebeskyttelsesdirektivet (rødstrubet lom, sortstrubet lom, nordisk
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lappedykker, gråstrubet lappedykker, hvidnæbbet lom, havlit, sortand, fløjlsand, havmåge, lomvie,
alk, tejst). Arter i henhold til bilag IV af FFH-direktivet, som f.eks. marsvin, skal beskyttes overalt,
altså også udenfor de fastlagte reservater.
I forbindelse med FEP planlægges enkelte fastlæggelser i rumlig nærhed af naturreservaterne
„Pommerske Bugt - Rønne Banke“ og „Kadetrenden“. Dermed begrænses kontrollen af
foreneligheden i EØZs område til disse reservater. Ved forenelighedskontrollen tages der
derudover også højde for fjerneffekter af de inden for EØZ trufne fastlæggelser på reservaterne i
den tilgrænsende 12-sømilezone og i nabolandenes tilgrænsende farvande. Det vedrører også
kontrollen og hensyntagen til funktionelle forbindelser mellem de enkelte reservater og
reservatnettets kohærens iht. § 56, stk. 2 i BNatSchG, da miljøet for en del målarter (fx avifauna,
havpattedyr) pga. deres store aktionsradius kan strække sig over flere reservater. I detaljer tages
der højde for FFH-området „Adler Grund og Rønne Banke“ i den danske EØZ samt EUfuglereservatet „Vestlige Pommerske Bugt“ i Mecklenburg-Vorpommerns søterritorium.
Nærværende forenelighedsundersøgelse undersøger udover konsekvenserne indenfor EØZ
udtrykkeligt kun de potentielle, fjernere konsekvenser af de i EØZ planlagte områder og arealer,
omformerplatforme og søkabeltracéer på reservater i de tilgrænsende områder. De planlagte
områder og arealer, platforme og søkabeltracéer befinder sig tilstrækkeligt langt væk fra
reservaterne i territorialfarvandene, så det kan antages, at der ikke vil forekomme relevante
konsekvenser for disse reservater. Denne betragtning gælder dog ikke for de tracéføringer i
territorialfarvandene, der skal tilsluttes de grænsekorridorer, der er planlagt i FEP. Denne
undersøgelse vil indgå i kystdelstaternes miljørapporter vedrørende områdeudviklingsplanerne
eller senere procedurer.

6.2 Beskyttelsesformål
6.2.1 Naturreservat „Pommerske Bugt - Rønne Banke“
6.2.2 Naturreservat „Femern Bælt“
6.2.3 Naturreservat „Kadetrenden“
6.2.4 Natura2000-områder udenfor den tyske EØZ
[fortsættes efter konsultationen]

Forenelighedsundersøgelse

6.3 Undersøgelse af områdernes og arealernes forenelighed
6.3.1 Kontrol af foreneligheden med beskyttelsesformålet for naturreservatet „Pommerske
Bugt – Rønne Banke“
6.3.1.1

Kontrol af foreneligheden af FEP for områderne O-1 og O-2 med henblik på
havpattedyr og avifaunaen

6.3.1.2

Kontrol af foreneligheden af FEP for området O-3 med henblik på havpattedyr og
avifaunaen

6.4 Undersøgelse af de planlagte platformes forenelighed
6.4.1

Kontrol af foreneligheden med beskyttelsesformålet for naturreservatet „Pommerske
Bugt – Rønne Banke“

6.4.1.1

Undersøgelse af FEP's forenelighed, hvad angår platformene i område O-1 med
henblik på de lovbeskyttede biotoper

6.4.1.2

Undersøgelse af FEP's forenelighed, hvad angår platformene i område O-2 med
henblik på de lovbeskyttede biotoper

6.4.1.3

Kontrol af foreneligheden af FEP for platforme med henblik på havpattedyr og
avifauna

6.5 Undersøgelse af de planlagte kabeltracéers forenelighed
6.5.1

Kontrol af foreneligheden med beskyttelsesformålet for naturreservatet „Pommerske
Bugt – Rønne Banke“

6.5.1.1

Undersøgelse af FEP's forenelighed, hvad angår kabeltracéerne til tilslutning af
område O-1 og O-2 med henblik på de lovbeskyttede biotoper

6.5.1.2

Kontrol af foreneligheden af FEP for et grænseoverskridende søkabelsystem i
østlig retning med henblik på lovmæssigt beskyttede biotoper

En yderligere forbindelsesledning er planlagt parallelt med rørledningen Nord Stream og mellem
„Nord Stream“ og „Nord Stream 2“ og forbinder grænsekorridorerne O-XIII og O-XIV. Den krydser
naturreservatet „Pommerske Bugt - Rønne Banke“ på en strækning på 32,3 km. Inden for
reservatet er det ikke nødvendigt at krydse med andre kabler.
Inden for den tyske EØZ finder man i Nord Stream-tracéens område biotoptypen „Sublittoral, jævn
sandgrund i Østersøen med brakvandsmusling-fællesskab (Cerastoderma glaucum, Macoma
baltica, Mya arenaria)“ (kode 05.02.10.02.01, FINCK et al., 2017). Andre biotoptyper og miljøtyper
forekommer efter nuværende viden ikke langs tracéen. Tracéens mindste afstand til miljøtypen
„sandbanke“ er på ca. 9,6 km, til miljøtypen „revle“ er afstanden mindst ca. 10,7 km. Dermed
forventes der ingen betydelige konsekvenser for miljøtyperne „revle“ og „sandbanke“ samt
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lovmæssigt beskyttede biotoptyper inden for naturreservatet med deres karakteristiske og truede
økosystemer og arter.
6.5.1.3

6.5.2

6.5.2.1

Kontrol af foreneligheden af de i FEP fastlagte kabeltracéer med henblik på
havpattedyr og avifaunaen
Kontrol af foreneligheden med beskyttelsesformålet for naturreservatet „Femern
Bælt“
Kontrol af foreneligheden i FEP for en kabeltracé for et grænseoverskridende
søkabelsystem i området Femern Bælt

I EØZ for Østersøen fastlægges otte tracéer for grænseoverskridende søkabelsystemer. Der er
planlagt et system i Femern Bælt-forbindelsens område (O-V til O-VI), som krydser naturreservatet
Femern Bælt på en strækning på 4,3 km. Her bliver muligheden for en brug af den eksisterende
infrastruktur i den fremtidige Femern Bælt-tunnel for en forbindelsesledning taget i betragtning,
således at der, ifølge den nuværende tilstand udover konsekvenserne af tunnelbyggeriet ikke
forventes negative konsekvenser af et grænseoverskridende søkabelsystem.

6.6 Resultat af forenelighedsundersøgelsen
Det konkluderes, at en relevant forringelse af beskyttelsesformålene for de undersøgte
naturreservater som følge af gennemførelsen af planen og i betragtning af de foranstaltninger, der
træffes for at undgå og reducere dem i henhold til sikkerhedskravene, kan udelukkes.

Samlet vurdering af planen

7 Samlet vurdering af planen
Sammenfattende kan man med henblik på de planlagte områder og arealer, platforme og
søkabeltracéer sige, at den velordnede, koordinerede, samlede planlægning ifølge FEP vil
minimere miljøpåvirkningerne så meget som muligt. Såfremt foranstaltningerne for at undgå og
mindske virkningerne overholdes helt nøjagtigt, især hvad angår reduktion af støjen i byggefasen,
kan der undgås relevante konsekvenser som følge af gennemførelse af de planlagte arealer og
områder samt platforme.
Udlægningen af søkabelsystemer kan bl.a. udformes så miljøvenligt som muligt ved at undgå
reservater og beskyttede biotoper og vælge en så skånsom udlægningsmetode som muligt.
Planlægningsprincippet angående sedimentopvarmningen skal sikre, at der undgås relevante,
negative konsekvenser for benthossamfund som følge af opvarmningen af kablerne. Undgåelse af
indbyrdes krydsninger af søkabelsystemerne i videst muligt omfang vil være med til at hindre
negative havmiljøpåvirkninger og især på naturgoderne jordbund, benthos og biotoptyper.
Afsluttende kan det på grundlag af de ovenstående beskrivelser og vurderinger for den strategiske
miljøvurdering konkluderes, også med henblik på eventuelle vekselvirkninger, at de planlagte
udpegninger i henhold til den nuværende viden og på det forholdsvis abstrakte
særplanlægningsniveau ikke forventes at ville have nogen relevante havmiljøpåvirkninger indenfor
det undersøgte område. De potentielle konsekvenser vedrører ofte et lille område, og de fleste af
dem er kortfristede, da de kun forefindes i byggefasen.
En stor del af områderne og arealerne ligger inden for prioritetsområderne for vindenergi i
egnsplanen for EØZ for Østersøen. Der foreligger tilstrækkelig viden for disse områder. For den
kumulative vurdering af konsekvenserne for enkelte beskyttelsesaktiver som fugletrækket og
flagermustrækket mangler der hidtil tilstrækkelig videnskabelig viden og ensartede
vurderingsmetoder. Derfor kan disse konsekvenser i forbindelse med den foreliggende SUP ikke
vurderes afsluttende eller er behæftet med usikkerheder og kræver en nærmere kontrol i
forbindelse med de efterfølgende planlægningstrin.
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8 Foranstaltninger til undgåelse, formindskelse og udligning
af relevante, negative havmiljøpåvirkninger som følge af
arealudviklingsplanen (FEP)
8.1 Indledning
I henhold til § 40 stk. 2 af UVPG indeholder miljørapporten en fremstilling af de planlagte
foranstaltninger for at undgå, formindske og for så vidt muligt udligne relevante, negative
miljøpåvirkninger som følge af planens gennemførelse. I princippet gælder, at der i medfør af FEP
tages større hensyn til havmiljøet ved udbygningen af strømgenereringen på havvindmøller og de
tilhørende nettilslutninger. Udpegningerne i FEP hindrer negative konsekvenser for miljøtilstandens
udvikling i EØZ i Østersøen. Dette skyldes først og fremmest det faktum, at det under alle
omstændigheder er nødvendigt at udbygge vindkraften til havs og de tilsvarende nettilslutninger,
og at det også uden FEP ville være nødvendigt at etablere den tilhørende infrastruktur
(vindmøllepark, platforme og søkabelsystemer) (jf. kap. 3). I tilfælde af manglende gennemførelse
af planen ville disse anvendelser dog blive udviklet uden den pladsbesparende og
ressourceskånende styring og koordinering ifølge FEP.
Desuden gennemgår udpegningerne i FEP en konstant optimering, da der ved udarbejdelsen af
planen tages højde for den viden, der indvindes løbende indenfor rammerne af SUP og
konsultationsprocessen.
Mens det allerede er muligt at træffe foranstaltninger til undgåelse, formindskelse og udligning på
planlægningsniveau, kan andre først fungere effektivt, når de helt konkret implementeres, og de
reguleres i den særskilte godkendelsesproces, specifikt for de enkelte projekter og lokaliteter.
Hvad angår foranstaltningerne til undgåelse og formindskelse på planlægningsniveau foretager
FEP territoriale og tekstlige udpegninger med det formål at undgå eller formindske de relevante,
negative
konsekvenser
som
følge
af
gennemførelse
af
FEP, i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesmålene, der er fremstillet i kapitel 1.4. Dette
vedrører helt nøjagtigt
• Opmærksomhed omkring naturreservater og lovbeskyttede biotoper
•

Udelukkelseseffekt af vindenergianlæg i Natura2000-områder,

•

udelukkelseseffekt af platforme i Natura2000-områder,

•

princippet, at søkabelsystemer for så vidt muligt skal lægges udenfor disse områder,

• mindst mulige pladskrav, garanteret af planlægningsprincipperne
•

begrænsede pladskrav ved placering af vindmøller

•

størst mulig samling af søkabeltracéer med henblik på parallelføring,

•

undgåelse af kabel- eller rørledningskrydsninger,

• planlægningsprincippet om støjreduktion,
• planlægningsprincippet om sedimentopvarmning,

Foranstaltninger til undgåelse, formindskelse og udligning af relevante, negative
havmiljøpåvirkninger som følge af arealudviklingsplanen (FEP)

• størst mulig reduktion af sikringsforanstaltningerne for havbunden for at undgå dumpning af
kunstigt, hårdt substrat
• Bestemmelser vedrørende nedlæggelse af bygningsanlæg, såsom
• overensstemmelse med den bedste miljøpraksis i henhold til OSPAR-aftalen og den tekniske
udvikling.
Formålet med de nedenstående foranstaltninger er at undgå og formindske irrelevante og
relevante, negative konsekvenser i forbindelse med den konkrete gennemførelse af FEP. Disse
foranstaltninger til formindskelse og undgåelse iværksættes og bestemmes af de ansvarlige
godkendelsesmyndigheder på projektniveau for planlægnings-, bygge- og driftsfasen.

8.2 Områder og arealer til havvindmøller
Ved den konkrete planlægning og opførelsen af vindmøller skal der tages højde for følgende
foranstaltninger til formindskelse og undgåelse af relevante og irrelevante, negative
miljøpåvirkninger:
•

Ved installationen af fundamenter skal det igennem egnede foranstaltninger sikres, at
støjemissionen (lydtryk SEL05) ikke overskrider værdien 160 decibel (dB re 1 μPa²s) i en
afstand på 750 m, og at spidsværdien af lydtrykniveauet ikke overstiger 190 decibel (dB re
1 μPa).

•

Overholdelse af rammevarigheden, inklusive hæmmende foranstaltninger, på ikke mere
end 180 min. ved placeringen af monopæle og ikke mere end 140 min. pr. pæl i tilfælde af
jacketstrukturer.

•

Overvågelsesforanstaltninger
i
byggefasen,
især
ved
registrering
af
undervandsstøjbelastningen under installationen af fundamenter.Overvågningen af
støjbelastningen og overholdelsen af grænseværdierne skal forestås af et godkendt organ.
Måleudstyrets egnethed skal kunne dokumenteres på grundlag af en godkendelse i
henhold til DIN EN ISO/IEC 17025 med henblik på ISO18406:2017 og DIN SPEC
45653:2017.

•

Foranstaltninger til støjreduktion: Anvendelse af de bedste, tilgængelige procedurer, på
grundlag af den nuværende videnskabelige og tekniske viden, til reduktion af
undervandsstøjbelastningen
med
det
formål
at
overholde
de
gældende
støjbeskyttelsesværdier under installationen af fundamentpæle, som f.eks. stor indblæsning
af luft, hydrolyddæmper eller indkapslingsrør. Disse støjbeskyttelsesforanstaltninger skal
iværksættes specifikt for lokaliteterne og anlæggene i de enkelte godkendelsesprocedurer.

•

Tilpasning af rammeproceduren til de enkelte lokaliteters og projekters egenskaber med
styring af rammeenergien og slagfrekvensen
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Foranstaltninger til undgåelse, formindskelse og udligning af relevante, negative havmiljøpåvirkninger som
følge af arealudviklingsplanen (FEP)

•

Støjforebyggende foranstaltninger: Anvendelse af egnede metoder for at undgå, at dyr
bliver dræbt eller såret i nærheden af rammestedet:
•

anvendelse af egnede akustiske alarmer såsom FaunaGuard System eller i særlige
tilfælde "Pingers" og "Sealscarers"

•

"soft-start"-procedure: Ved en gradvis stigning af rammeenergien skal dyrene i
rammestedets omgivelser have mulighed for at fjerne sig fra byggestedet.

•

koordinering af rammearbejder på forskellige projekter for at mindske støjbelastningens
samlede varighed

•

hensyntagen til BMU-støjbeskyttelseskonceptet (2013)

•

Undersøgelse af alternative, mindre larmende fundamenttyper, som f.eks. de såkaldte
suction buckets eller tyngdekraftfundamenter. Det er i denne forbindelse nødvendigt at
undersøge de alternative fundamenttypers miljøvenlighed med henblik på eventuelle,
yderligere havmiljøpåvirkninger, især belastning på grund af vedvarende støj.

•

størst mulig reduktion af skibsfarten i forbindelse med opførelsen og driften af anlæg og de
dermed forbundne akustiske og visuelle forstyrrelser igennem en optimal bygge- og
tidsplanlægning

•

sikring at der hverken i forbindelse med anlæggets opførelse eller drift forekommer udslip
af skadelige stoffer eller støj- og lysemissioner, der på grundlag af den nuværende tekniske
viden kan undgås

•

en så miljøvenlig belysning som muligt under anlæggenes drift for at reducere den
tillokkende virkning så meget som muligt, idet der tages hensyn til skibsfartens og
lufttrafikkens behov og arbejdssikkerheden, f.eks. passende tænding og slukning af
belysning af forhindringer, valg af egnede lysstyrker og -spektrer eller belysningsintervaller

•

størst mulig begrænsning af dumpning af hårdt substrat

•

anvendelse af forureningsfri lakering

•

anvendelse af fartøjer til forebyggelse af trafikulykker i bygge- og idriftsættelsesfasen for at
undgå kollisioner

•

korrekt bortskaffelse af olierester fra maskinanlæggene, fækalier, emballage, affald og
spildevand til lands. Udarbejdelse af en "affaldskoncept" gældende under opførelse og drift

•

Udarbejdelse af en nødplan, der f.eks. skal finde anvendelse i tilfælde af ulykker med
stoffer, der er farlige for vandet, i bygge- og driftsfasen

•

Overvågning af mulige havmiljøpåvirkninger under anlæggenes opførelse eller drift
igennem en obligatorisk miljøovervågning i bygge- og driftsfasen i henhold til StUK 4

•

Hvis der under planlægningen eller opførelsen af anlæggene stødes på hidtil ikke kendte
eksisterende våben på havbunden, skal der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger.

8.3 Platforme

Foranstaltninger til undgåelse, formindskelse og udligning af relevante, negative
havmiljøpåvirkninger som følge af arealudviklingsplanen (FEP)

Ved den konkrete planlægning og opførelsen af platforme (omformerplatforme, samleplatforme,
transformerplatforme og beboelsesplatforme) skal der tages højde for følgende foranstaltninger til
formindskelse og undgåelse af relevante og irrelevante, negative miljøpåvirkninger:
•

Ved installationen af fundamenter skal det igennem egnede foranstaltninger sikres, at
støjemissionen (lydtryk SEL05) ikke overskrider værdien 160 decibel (dB re 1 μPa²s) i en
afstand på 750 m, og at spidsværdien af lydtrykniveauet ikke overstiger 190 decibel (dB re
1 μPa).

•

Overholdelse af rammevarigheden, inklusive hæmmende foranstaltninger, på ikke mere
end 180 min. ved placeringen af monopæle og ikke mere end 140 min. pr. pæl i tilfælde af
jacketstrukturer.

•

Overvågelsesforanstaltninger
i
byggefasen,
især
ved
registrering
af
undervandsstøjbelastningen under installationen af fundamenter.Overvågningen af
støjbelastningen og overholdelsen af grænseværdierne skal forestås af et godkendt organ.
Måleudstyrets egnethed skal kunne dokumenteres på grundlag af en godkendelse i
henhold til DIN EN ISO/IEC 17025 med henblik på ISO18406:2017 og DIN SPEC
45653:2017.

•

Foranstaltninger til støjreduktion: Anvendelse af de bedste, tilgængelige procedurer, på
grundlag af den nuværende videnskabelige og tekniske viden, til reduktion af
undervandsstøjbelastningen
med
det
formål
at
overholde
de
gældende
støjbeskyttelsesværdier under installationen af fundamentpæle, som f.eks. stor indblæsning
af luft, hydrolyddæmper eller indkapslingsrør. Disse støjbeskyttelsesforanstaltninger skal
iværksættes specifikt for lokaliteterne og anlæggene i de enkelte godkendelsesprocedurer.

•

Tilpasning af rammeproceduren til de enkelte lokaliteters og projekters egenskaber med
styring af rammeenergien og slagfrekvensen

•

Støjforebyggende foranstaltninger: Anvendelse af egnede metoder for at undgå, at dyr
bliver dræbt eller såret i nærheden af rammestedet:
•

anvendelse af egnede akustiske alarmer såsom FaunaGuard System eller i særlige
tilfælde "Pingers" og "Sealscarers"

•

"soft-start"-procedure: Ved en gradvis stigning af rammeenergien skal dyrene i
rammestedets omgivelser have mulighed for at fjerne sig fra byggestedet.

•

koordinering af rammearbejder på forskellige projekter for at mindske støjbelastningens
samlede varighed

•

hensyntagen til BMU-støjbeskyttelseskonceptet (2013)

•

Undersøgelse af alternative, mindre larmende fundamenttyper, som f.eks. de såkaldte
suction buckets eller tyngdekraftfundamenter. Det er i denne forbindelse nødvendigt at
undersøge de alternative fundamenttypers miljøvenlighed med henblik på eventuelle,
yderligere havmiljøpåvirkninger, især belastning på grund af vedvarende støj.
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•

størst mulig reduktion af skibsfarten i forbindelse med opførelsen og driften af platformene
og de dermed forbundne akustiske og visuelle forstyrrelser igennem en optimal bygge- og
tidsplanlægning

•

sikring at der hverken i forbindelse med platformens opførelse eller drift forekommer udslip
af skadelige stoffer eller støj- og lysemissioner, der på grundlag af den nuværende tekniske
viden kan undgås

•

en så miljøvenlig belysning som muligt under platformenes drift for at reducere den
tillokkende virkning så meget som muligt, idet der tages hensyn til skibsfartens og
lufttrafikkens behov og arbejdssikkerheden, f.eks. passende tænding og slukning af
belysning af forhindringer, valg af egnede lysstyrker og lysspektrer eller
belysningsintervaller

•

størst mulig begrænsning af dumpning af hårdt substrat

•

anvendelse af forureningsfri lakering

•

anvendelse af fartøjer til forebyggelse af trafikulykker i bygge- og idriftsættelsesfasen for at
undgå kollisioner

•

Fagligt forsvarlig bortskaffelse af olierester fra maskinanlæg, fækalier, emballager, affald
samt spildevand på land; udarbejdelse af et „affaldskoncept“ for byggeri og drift

•

Udarbejdelse af en nødplan, der f.eks. skal finde anvendelse i tilfælde af ulykker med
stoffer, der er farlige for vandet, i bygge- og driftsfasen

•

Hvis der under planlægningen eller opførelsen af platformene stødes på hidtil ikke kendte
eksisterende våben på havbunden, skal der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger.

8.4 Søkabelsystemer
Tiltag til undgåelse og reduktion skal der allerede tages højde for i forbindelse med
tracéplanlægningen og den tekniske udformning. Ved den i FEP fastlagte kabelkonfiguration efter
det aktuelle tekniske niveau holdes kabelsystemets magnetfeltudvikling på et lavt niveau. Med
planlægningsprincippet om sedimentopvarmning skal overholdelsen af det såkaldte „2 K-kriterium“,
dvs. en maks. tilladt temperaturstigning med 2 K i 20 cm sedimentdybde, sikres.
Ved den konkrete gennemførelse af de enkelte projekter skal følgende foranstaltninger, der
bidrager til at formindske og undgå miljøpåvirkningerne, desuden træffes:
• Valg af så kort en tracé som muligt
•

Optimering af tracévalget indenfor rammerne af finjusteringen for så vidt muligt at omgå og
undgå at ødelægge bekendte forekomster af særligt sårbare biotoptyper i henhold til § 30
BNatSchG

•

Anvendelse af læggeprocedurer, der for så vidt muligt skåner havbunden, så
kabelsystemerne placeres afhængigt af sedimentforholdene og vanddybderne samt med
hensyntagen til den påkrævede, minimale tildækning

•

anvendelse af kabeltyper, der udvikler så få elektriske og magnetiske felter som muligt

•

anvendelse af så miljøvenlige materialer som muligt til kabelsystemerne

Foranstaltninger til undgåelse, formindskelse og udligning af relevante, negative
havmiljøpåvirkninger som følge af arealudviklingsplanen (FEP)

•

reduktion af overføringer til det absolut nødvendige minimum

•

i tilfælde af behov for dæmningsværker og overføringer anvendelse af inerte, naturlige
materialer

•

Hvis der under planlægningen eller opførelsen af søkabelsystemer stødes på hidtil ikke
kendte
eksisterende våben
på
havbunden,
skal
der
træffes
passende
beskyttelsesforanstaltninger.

Følgende foranstaltninger tilstræbes for at sikre, at udformningen er så miljøvenlig som muligt:
•

Undersøgelse og fremstilling af platformenes og søkabelsystemernes havmiljøpåvirkninger
indenfor rammerne af en overvågning, bl.a. overvågning af tildækningen i løbet af
kablernes driftsfase;

•

vurdering af overvågningsresultaterne, hvad angår de kumulative konsekvenser eller
vekselvirkningerne af de forskellige anvendelser;

hensyntagen til overvågningsresultaterne i udbuddet, d.v.s. erfaringer fra gennemførelsen af
projekter anvendes til hele tiden at forbedre foranstaltningerne til formindskelse og undgåelse.
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9 Afprøvede alternativer
Miljørapporten indeholder i henhold til art. 5 stk. 1 pkt. 1 SUP-direktivet i forbindelse med
kriterierne i bilag I til SUP-direktivet og § 40 stk. 2 nr. 8 af UVPG en kortfattet fremstilling af
grundene til valget af de undersøgte, fornuftige alternativer. Nedenfor fremstilles de fornuftige
alternativer, der kommer i betragtning. Når alternativerne undersøges, tages i princippet forskellige
slags alternativer i betragtning, især strategiske, territoriale eller tekniske alternativer. Det er en
forudsætning, at de er fornuftige eller tages seriøst i betragtning.
Det er altså ikke nødvendigt at undersøge samtlige tænkelige alternativer. Det er imidlertid heller
ikke tilstrækkeligt kun at undersøge, beskrive og vurdere de alternativer, der "dukker op" eller
"endda trænger sig på". Undersøgelsespligten gælder altså også for alternativer, der "ikke
åbenlyst....er fjerntliggende" (Landmann/Rohmer, 2018). Undersøgelsen af alternativer forlanger
ikke udtrykkeligt, at der udvikles og undersøges særligt miljøvenlige alternativer. De "fornuftige"
alternativer skal sammenlignes med henblik på deres miljøpåvirkninger, så hensynet til miljøet
bliver let forståeligt, når det besluttes, hvilket alternativ der skal gås videre med (Stefan Balla,
2009).
Samtidig skal ressourceforbruget til fastsættelsen og undersøgelsen af de alternativer, der kommer
i betragtning, være forsvarligt. Derved gælder følgende: Jo større de forventede miljøpåvirkninger
og dermed behovet for at overkomme konflikter i planlægningen er, desto større er behovet også
for omfattende eller detaljerede undersøgelser.
Bilag 4 nr. 2 af UVPG nævner for eksempel undersøgelsen af alternativer med henblik på
projektets udformning, teknologi, lokalitet, størrelse og omfang, men det gælder udtrykkeligt kun for
projekter. På planlægningsniveau spiller derfor først og fremmest den begrebsmæssige/strategiske
udformning, samt den geografiske placering og de tekniske alternativer en rolle.
I princippet skal det bemærkes, at samtlige udpegninger i form af standardiserede tekniske
principper og planlægningsprincipper allerede omfatter en forundersøgelse af mulige og tænkelige
alternativer. Som det fremgår af de enkelte planlægningsprincipper, især dem, der vedrører miljøet
- som f.eks. en så samlet tracéføring som muligt, en gennemførelse for så vidt muligt uden
krydsninger - er det enkelte princip allerede baseret på en sammenligning af de potentielt berørte
offentlige interesser og retlige stillinger, hvilket betyder, at der også allerede er blevet foretaget en
"forundersøgelse" af mulige alternativer. I EØZ er der allerede adskillige anvendelser og
interesser, der er beskyttet ifølge lovgivningen. Der findes desuden en "Forordning vedrørende
områdeudviklingen i den tyske EØZ af Østersøen" af 10. december 2009, hvis formål det er at
ordne anvendelsesinteresserne i EØZ i Østersøen og som fastlægger mål og principper. Der er
allerede foretaget en indbyrdes sammenligning af alle anvendelser og funktioner i EØZ i
forbindelse med udarbejdelsen af områdeudviklingsplanen. Områdeudviklingsplanens
målsætninger og principper er stort set blevet overtaget af FEP, og de undersøges og vurderes
med henblik på interesserne og rettighederne vedrørende de særlige forhold i denne procedure.

Afprøvede alternativer

Detaljer om de mulige, fornuftige alternativer:

9.1 Nulvariant
9.2 Strategiske alternativer
9.3 Territoriale alternativer
Hvad angår undersøgelsen af territoriale alternativer, så foretager FEP både territoriale og tekstlige
udpegninger i form af planlægningsprincipper og standardiserede, tekniske principper om områder
og arealer, søkabelsystemer samt platforme i den tyske EØZ i Østersøen. Disse oplysninger
anvendes først og fremmest til at opnå en så miljøvenlig udformning af anvendelserne som muligt
og en udligning af de forskellige hensyn og retsstillinger i overensstemmelse med interesserne.
Hvad angår disse udpegninger, ser der i betragtning af ovenstående, eksisterende anvendelser og
anvendelsesrettigheder kun ud til at være ganske få gennemførlige alternativer, der på en objektivt
forståelig måde kan forventes at have væsentligt ringere miljøpåvirkninger. De territoriale
udpegninger i FEP integreres i de eksisterende anvendelser såsom skibsfart, militærformål,
havforskning osv. samt i de fastlagte områdetildelinger i områdeudviklingsplanen og BFO-N for
EØZ i Østersøen. Dermed sættes der fra starten af grænser for planlægningen af områder,
arealer, men også platforme og traceér. Udpegningerne af områder og arealer samt platforme sker
bl.a. i henhold til planlægningsprincipperne, idet der tages hensyn til naturreservaterne og de
lovbeskyttede biotoper samt begrænsede pladskrav og afstandsregler.
Kabeltracéerne planlægges i overensstemmelse med planlægningsprincipperne - også for at
minimere miljøpåvirkningerne - over den kortest mulige strækning, såfremt der ikke findes nogen
modstridende, overordnede interesser og hensyn. For at undgå at skære flere territorier over
planlægges kabelsystemerne desuden overvejende parallelt til infrastrukturer, der er rettet
forespørgsel om eller allerede er godkendt eller bygget (rørledninger, kabler, vindmølleparker).
Grænsekorridorernes placering er på den ene side resultatet af udpegninger i
områdeudviklingsplanen eller andre territoriale vurderinger i de tyske delstater, der har
kystområder, og planlægningen af EØZ indgår i disse. De tyske kystdelstaters planlægning
fokuserer derimod på tracéføringen til egnede nettilslutningssteder i højspændingsnettet til lands. I
Mecklenburg-Vorpommerns søterritorium er der i det aktuelle LEP M-V5 forbeholdsområder udlagt
ledninger til grænsekorridorerne O-I og O-III. Desuden skete fastlæggelsen af et forbeholdsområde
ledninger langs rørledningen „NordStream“. Forbeholdsområderne ledninger i LEP M-V er buffere
omkring allerede egnsplanlagte eller i forbindelse med lokalplanlægningen fastlagte tracéer.
For de to tracéer til fremtidige grænseoverskridende søkabelsystemer, der krydser
naturbeskyttelseseområder, sker der ingen direkte rumlig alternativkontrol. Baggrunden er, at
tracéen i Femern Bælt-forbindelsens område (grænsekorridor O-V til O-VI) gennem
naturreservatet „Femern Bælt“ kun planlægges under den forudsætning, at en brug af den
eksisterende infrastruktur er mulig i den fremtidige Femern Bælt-tunnel. Under denne forudsætning
ville der ifølge den nuværende tilstand ikke kunne forventes konsekvenser af tunnelbyggeriet
udover miljøkonsekvenserne ved et grænseoverskridende søkabelsystem (sml. kapitel 6.5).
5

Delstatsområdeudviklingsprogram Mecklenburg-Vorpommern (LEP) fra juni 2016
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En yderligere forbindelsesledning er planlagt parallelt med rørledningen Nord Stream og mellem
„Nord Stream“ og „Nord Stream 2“ og forbinder grænsekorridorerne O-XIII og O-XIV. Da hele den
østlige grænse for EØZ for Østersøen ligger i naturreservatet „Pommerske Bugt – Rønne Banke“,
ville et muligt grænseoverskridende søkabelsystem mod øst, fx en forbindelsesledning mellem
Tyskland og Polen, uundgåeligt føre gennem naturreservatet. Miljøkonsekvenserne skal i tilfælde
af en rumlig samling med den eksisterende infrastruktur, som planlagt i FEP, derfor ifølge den
nuværende tilstand vurderes som mindre end ved en ikke-samlet tracéføring gennem reservatet.
For den fastlagte tracé kommer forenelighedskontrollen til det resultat, at der ikke kan forventes
betydelige konsekvenser for miljøtyperne „revle“ og „sandbanke“ samt lovmæssigt beskyttede
biotoper inden for naturreservatet med dets karakteristiske og truede økosystemer og arter
(sml. kapitel 6.5).

9.4 Tekniske alternativer
Det er FEPs opgave tidsmæssigt at fastlægge de nødvendige tracéer og placeringer for hele
nettopologien i den tyske EØZ indtil grænsen for 12-sømilezonen i forbindelse med de
eksisterende rammebetingelser rumligt og med henblik på ibrugtagningens kalenderår.
Den elnetoperatør, der er forpligtet til nettilslutning af offshore-vindmølleparken i Østersøen, har
hidtil brugt et tilslutningskoncept på basis af trefaset vekselstrømsteknologi. Ved brug af trefaset
vekselstrømsteknologi sker nettilslutningen af offshore-vindmølleparker ved at den strøm, der
produceres af de enkelte vindenergianlæg i en eller flere parker, føres sammen på en
omformerplatform og herfra via et trefaset vekselstrøms-søkabelsystem bliver ført direkte på land
og videre til netforbindelsespunktet. Herved er der i modsætning til standardkonceptet i Nordsøen
(HGÜ) i og for sig ikke brug for en egen konverterplatform til nettilslutningen, og dermed spares der
plads. Til bortledning af en given effekt er der ved brug af trefaset vekselstrømsteknologi dog pga.
den mindre overførselskapacitet i de trefasede vekselstrøms-søkabelsystemer nødvendigt med et
større antal kabelsystemer.
Pga. den for ibrugtagningen fra 2026 i sammenligning med kapaciteten i et HGÜ-system
forventede lille vindmølleparkeffekt i den tyske EØZ for Østersøen ville en tilknytning med
jævnstrømssystem formentlig føre til permanent, ubenyttet kapacitet.
Elnetoperatøren bruger offshore-vindmølleparkens omformerplatform til installationen af sine
komponenter, så der ikke skal opføres endnu en separat platform til nettilslutningen. Herved kan
der på den ene side undgås de omkostninger, der opstår ved en ekstra platform for netbrugeren,
men også det derved uundgåeligt nødvendige ekstra arealbehov samt miljøpåvirkningerne under
opførelse, drift og ombygning.
Således udføres offshore-nettilslutninger i Østersøen efter
tilslutningskoncept på basis af trefaset vekselstrømsteknologi.

det

fra

BFO-O

kendte

To af de af elnetoperatøren oprettede nettilslutningssystemer i Østersø-området til tilslutning af
offshore-vindenergiplaner inden for området N-3 i FEP samt i søterritoriet er baseret på en
overførselsspænding på 150 kV. For de andre tre systemer, der er ved at blive realiseret til
tilslutning af offshore-vindmølleparkplaner inden for område N-1, blev der omsat en stigning i
overførselsspændingen til 220 kV. Ved dimensionering til et spændingsniveau på 220 kV kan en –
for den trefasede vekselstrømstilknytning – så stor overførselseffekt som muligt pr. kabelsystem
realiseres, og overførselsopgaven opfyldes med så få kabelsystemer som muligt. En anvendelse

Afprøvede alternativer

af en mindre overførselsspænding ville derfor føre til et større antal kabelsystemer og dermed
være mindre miljøvenligt.
Til en forøgelse af standardspændingen, eksempelvis til 400 kV, er der indtil nu ingen kabler på
markedet, der er dimensioneret til denne driftsspænding.
Med hensyn til en alternativ udnyttelse af områderne og arealerne blev der som alternativ til den
ledningsbundne borttransport og udnyttelse af den producerede strøm foreslået produktion af brint
ved hjælp af elektrolyse inden for rammerne af drøftelsen. Hertil foreligger de lovmæssige
rammebetingelser dog ikke.
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10 Planlagte foranstaltninger til overvågning af
miljøpåvirkningerne som følge af arealudviklingsplanens
gennemførelse
De potentielle betydelige konsekvenser for miljøet, der er resultatet af gennemførelsen af planen,
skal overvåges i henhold til § 45 i den tyske miljøvurdering (UVPG). Dermed skal man i god tid
opdage uforudsete negative konsekvenser og finde egnede afhjælpningstiltag.
I overensstemmelse hermed skal der iht. § 40, stk. 2, nr. 9 i UVPG i miljørapporten benævnes
planlagte tiltag til overvågning af de betydelige miljøpåvirkninger planen vil medføre.
Overvågningen påhviler BSH, da de er ansvarlig myndighed for den strategiske miljøkontrol (se
§ 45, stk. 2 i UVPG). I den forbindelse kan BSH, som det tilsigtes i art. 10, stk. 2 i SUP-retningslinje
eller § 45, stk. 5 i UVPG, ty til eksisterende overvågningsmekanismer for at undgå dobbeltarbejde
ved overvågningen. Resultaterne af overvågningen skal der iht. § 45, stk. 4 i UVPG tages hensyn
til ved videreudviklingen af arealudviklingsplanen.
Mht. de planlagte overvågningstiltag skal man være opmærksom på, at den egentlige overvågning
af de potentielle konsekvenser for havmiljøet først kan sætte ind i det øjeblik, hvor
arealudviklingsplanen bliver omsat, altså realiseres i forbindelse med fastlæggelser i planen. Ved
vurderingen af resultater fra overvågningstiltagene skal der dog også tages højde for havmiljøets
naturlige udvikling inkl. klimaforandringen. I forbindelse med overvågningen kan der dog ikke laves
generel forskning. Derfor er den planrelaterede overvågning af konsekvenserne for den i planen
regulerede udnyttelse af særlig betydning.
En væsentlig opgave ved overvågningen af planen er at sammenføre og vurdere resultaterne fra
forskellige faser af overvågningen ud fra enkelte projekter eller klynger af projekter, som udvikles i
en rumlig og tidsmæssig sammenhæng. Vurderingen vil også vedrøre de uforudsete betydelige
konsekvenser for gennemførelsen af planen på havmiljøet samt på kontrollen af prognoserne i
miljørapporten. BSH vil i denne sammenhæng iht. § 45, stk. 3 i UVPG hos de ansvarlige
myndigheder forespørge til de dér foreliggende overvågningsresultater, der er nødvendige for
iagttagelse af overvågningstiltagene.
Supplerende skal der – også for at undgå dobbeltarbejde – tages højde for resultater fra
bestående nationale og internationale overvågningsprogrammer. Medtages skal også den iht
art. 11 FFH-RL foreskrevne overvågning af bevaringstilstanden for bestemte arter og biotoper samt
bl.a. de undersøgelser, der skal gennemføres som følge af managementplanerne for
naturreservatet "Pommerske Bugt-Rønne Banke". Tilknytningspunkter opstår også i de i
havstrategi-rammeretningslinjen samt vandramme-retningslinjen planlagte tiltag.
Sammenfattet kan de planlagte tiltag for overvågningen af planens mulige konsekvenser skildres
på følgende måde:
•

Samkørsel af data og informationer, som kan bruges til beskrivelse og vurdering af tilstanden
for områder, beskyttelsesaktiver og for vurderingen af mulige konsekvenser for udviklingen af
enkelte forehavender,

•

udvikling af egnede metoder og kriterier til vurderingen af resultaterne fra effektovervågningen
af enkelte planer,
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•

udvikling af metoder og kriterier til vurderingen af kumulative effekter,

•

udvikling af metoder og kriterier til prognosen for planens mulige konsekvenser i rumlig og
tidsmæssig kontekst,

•

Udvikling af metoder og kriterier for evalueringen af planen og tilpasning eller evt. optimering i
forbindelse med videreudvikling,

•

evaluering af tiltag til undgåelse og reduktion af betydelige konsekvenser for havmiljøet,

•

udvikling af normer og standarder.

Følgende data og informationer er nødvendige for vurderingen af planens mulige konsekvenser:
1. Data og informationer, som BSH har til rådighed i forbindelse med dets myndighedsområde:
•

datamængder fra hidtidige UVS og overvågninger af offshore-forehavender, som står til
rådighed for BSH med kontrol for øje (iht. SeeAnlV),

•

datamængder fra interventionsretten (iht. WindSeeG),

•

datamængder fra forundersøgelserne (iht. WindSeeG),

•

datamængder fra bygge- og driftsovervågning af offshore-vindmølleparker og andre
udnyttelser,

•

data fra den nationale overvågning, som indsamles af BSH eller af IOW på vegne af BSH,

•

data fra forskningsarbejde i BSH.

2. Data og informationer fra andre myndigheders kompetenceområder nationalt og på
delstatsplan (på forespørgsel):
•

Data fra den nationale overvågning af Nord- og Østersøen (tidligere BLMP),

•

Data fra overvågningstiltag i forbindelse med omsætningen af MSRL,

•

data fra overvågningen af Natura2000-områderne,

•

data fra delstaterne fra overvågningen i søterritoriet,

•

data fra andre myndigheder, som er ansvarlige for godkendelsen af udnyttelser til søs iht.
andre retsgrundlag, som fx iht. BBergG, overvågning af søtrafikken (AIS), overvågning af
fiskeriindsatsen (VMS)

3. Data og informationer fra forskningsarbejde nationalt og på delstatsplan,
bl.a.:
•

HELBIRD / DIVER,

•

Sediment EØZ

4. Data og informationer fra vurderinger i forbindelse med internationale kommissioner og
konventioner
•

HELCOM

•

ASCOBANS

57

58

Planlagte foranstaltninger til overvågning af miljøpåvirkningerne som følge af arealudviklingsplanens
gennemførelse

•

AEWA

•

BirdLife International.

BSH forfølger af praktiske grunde og passende realisering af retningslinjer fra den strategiske
miljøkontrol ved gennemførelsen af en overvågning af planens mulige konsekvenser en så vidt
muligt økosystemorienteret betragtning, der henviser til den tværfaglige samkørsel af
havmiljøinformationer. For at kunne vurdere årsagerne til planbetingede ændringer i dele eller
enkelte elementer i et økosystem skal også de antropogene størrelser fra egnsobservationen (fx
faginformationer om skibstrafik fra AIS-databaser) betragtes og medtages i vurderingen.
Ved samkørslen og vurderingen af resultaterne fra overvågningen på projektniveau og fra andre
nationale og internationale overvågningsprogrammer samt fra den ledsagende forskning skal der
gennemføres en kontrol af de i miljørapporten fremlagte videnshuller og de med usikkerhed
behæftede prognoser. Det gælder især for prognoser med hensyn til vurderingen af betydelige
konsekvenser for de i arealudviklingsplanen regulerede udnyttelser for havmiljøet. Kumulative
virkninger af fastlagte udnyttelser skal i den forbindelse vurderes både regionalt og
landsdækkende.

10.1 Overvågning af potentielle konsekvenser for områder og arealer for
vindenergianlæg til søs
Undersøgelsen af de potentielle miljøpåvirkninger for områder og arealer til offshore-vindenergi
skal foregå på projektniveau i analogi med standarden „Undersøgelse af konsekvenser for
offshore-vindenergianlæg (StUK4)“ og i samråd med BSH. For at vurdere placeringen med henblik
på de biologiske beskyttelsesaktiver skal resultaterne af undersøgelserne af offshorevindmølleparkplaner lægges til grund. Overvågningen under opsætningen af fundamenter ved
hjælp af pilotering omfatter målinger af undervandslyden og akustiske registreringer af
konsekvenserne for piloteringslyden på havpattedyr ved brug af POD-måleudstyr. Derudover er
der planlagt ekstra overvågningstiltag for at registrere konsekvenserne for vandets lagdeling under
bestemte hydrografiske betingelser på udbredelsen af piloteringslyden i Østersøen og evt. vælge
videregående tiltag. Disse tiltag kan bl.a. indeholde ekstra lydmålinger koblet med CTD-målinger i
forskellige vanddybder for at registrere mulige ændringer i lydudbredelsesdæmpningen ved
lagdelinger i vandmassen.
I hele byggeperioden og af en varighed på mellem tre og fem år er det nødvendigt med
undersøgelser for alle beskyttelsesaktiver iht. retningslinjerne fra StUK4. I driftsfasen er det ikke
nødvendigt med en speciel overvågning.
BSH gennemfører en hel række projekter inden for den ledsagende forskning om offshorevindenergianlæggenes mulige konsekvenser for havmiljøet.
Blandt BSH's forskningsarbejde med direkte hensyn til de mulige konsekvenser for
beskyttelsesaktiverne og til udvikling af normer og standarder hører:
• Projekt ANKER „Metoder til omkostningsreduktion ved undersøgelsen af overvågningsdata til
offshore-vindmølleparker“, FKZ 0325921 med støtte af BMWi/PtJ,
• F&E-studie BeMo „Vurderingsmetoder til undervandslydovervågning i forbindelse med offshoregodkendelsesprocedurer, egnsplan og MSRL“, støtte af BMVI/BSH,
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• F&E-projekt Sound Mapping med støtte fra BMVI/BSH,
• F&E-sammenslutning NavES „Naturforenelige udviklinger til søs“ med
myndighedsforskningsplanen fra BMU, der hører flere delprojekter til NavEs:
o

MultiBird, undersøgelse af trækfugles kollisionsrisiko,

o

ProBird, prognose for trækfuglaktiviteten,

o

ERa, erfaringsbaseret rapport piloteringslyd,

o

Lyd I og II, udvikling af et faginformationssystem for undervandslyd,

o

Lyd I og II, evaluering af undervandslydmålinger.

støtte

fra

Blandt de hidtil gennemførte tiltag hører bl.a. udviklingen af måleforskrifterne til målingen af
undervandslyd (2011) og udviklingen af måleforskriften for bestemmelsen af effektiviteten af
lydreduktionssystemer (2013) samt medvirken til udviklingen af ISO 18406:17 og DIN SPEC
45653.
Resultaterne fra BSH's løbende projekter medgår umiddelbart i videreudviklingen af standarder og
normer, som bl.a. udviklingen af StUK5.

10.2 Overvågning af potentielle konsekvenser for platforme
Til de i arealudvikingsplanen planlagte platforme skal der anvendes de samme overvågningstiltag
som under 10.1.

10.3 Overvågning af potentielle konsekvenser for søkabler
Også for søkabelsystemerne gælder det, at de potentielle konsekvenser for havmiljøet først kan
testes i den konkrete plan. StUK4 indeholder for første gang også minimumskravene til
undersøgelsen af søkabeltracéer med hensyn til benthos, biotopstruktur og biotoptyper under
søkabelsystemernes basisoptagelse og driftsfase. Således skal hver biotopstruktur under
basisoptagelsen, som blev fundet ved hjælp af sedimentundersøgelserne langs kabelforløbet,
være belagt med mindst tre tværtransekter til benthosundersøgelserne. På tracéens start- og
slutpunkt skal der desuden sættes ét tværtransekt hvert sted. Hvert tværtransekt består igen af
fem stationer. Identificerede potentielt forurenede arealer af iht. § 30 i BNatSchG beskyttede
biotoper skal desuden undersøges til den rumlige afgrænsning i overensstemmelse med de
aktuelle kortlægningsvejledninger fra BfN.
Efter udlægningen af kabelsystemet skal dets placering dokumenteres over for
godkendelsesmyndigheden iht. den aktuelle godkendelsespraksis årligt i de første fem driftsår ved
mindst én test af dybdeplaceringen („survey“). Antallet af „surveys“ i de efterfølgende år
fastlægges af godkendelsesmyndigheden i det enkelte tilfælde. Undersøgelserne med hensyn til
havmiljøet skal gennemføres planspecifikt i samråd med godkendelsesmyndigheden.
Undersøgelsesmetoderne skal, så vidt muligt, vises som beskrevet i „Standard – undersøgelse af
konsekvenserne for offshore-vindenergianlæg for havmiljøet (StUK4)“. Et år efter ibrugtagningen af
søkabelsystemerne skal der til kontrol af mulige konsekvenser for bygge- og driftsfasen
gennemføres undersøgelser af de bentiske økosystemer på de samme transekter som i
basisoptagelsen.
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Til overvågning af gennemførelsen af planen er der derudover planlagt tiltag, som hjælper med at
verificere opstillede prognoser mht. betydelige konsekvenser for offshore-vindenergien og evt.
tilpasse udnyttelsesstrategier samt planlagte undgåelses- og reduktionstiltag og kontrollere
vurderingskriterier, især med henblik på kumulative virkninger.
I forbindelse med den strategiske miljøkontrol for planen bliver der anvendt ny viden fra
miljøforenelighedsstudier samt fra den fælles udnyttelse af forsknings- og UVS-data
(sml. kapitel 2). Ved en fælles udnyttelse af forsknings- og UVS-dataene laves der desuden
produkter, som muliggør et bedre overblik over fordelingen af biologiske beskyttelsesaktiver i EØZ.
Samkørslen af informationer fører til en stadig mere solid basis for konsekvensprognosen.
Generelt er det hensigten at holde data fra forskning, projekter og overvågning ensartet og stille
dem kompetent analyseret til rådighed. Især skal det her tilstræbes at udarbejde fælles
oversigtsprodukter til kontrol af planens konsekvenser. Den i BSH allerede forhåndenværende
geodata-infrastruktur med data fra fysik, kemi, geologi og biologi samt udnyttelse af havet bruges
som basis for sammenføringen og analysen af de økologisk relevante data og videreudvikles
tilsvarende.
Med hensyn til samkørsel og arkivering af økologisk relevante data fra de planrelaterede
overvågninger og den ledsagende forskning er det i detaljer planlagt også at samkøre data, der
indsamles i forbindelse med ledsagende økologisk forskning, i BSH, og arkivere dem langsigtet.
Dataene om biologiske beskyttelsesaktiver fra basisoptagelserne i offshore-vindenergiprojekter
samt fra overvågningen af bygge- og driftsfasen bliver allerede samlet og arkiveret i BSH i et
faginformationsnetværk for miljøkontroller, det såkaldte MARLIN (MarineLife Investigator).
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[Bidrag bliver suppleret i endelig udgave.]
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