Myndigheds- og offentlighedsdeltagelse ved det tyske departement for skibsfart og
hydrografi til udkast af arealudviklingsplanen 2019 og udkastene til miljørapporterne
(Nord- og Østersøen) i forbindelse med den strategiske miljøkontrol
Mine damer og herrer
Iht. §§ 4ff. i WindSeeG udfærdiger departementet for skibsfart og hydrografi (BSH)
arealudviklingsplanen for perioden fra ibrugtagningsåret 2026 for havvindmøller indtil mindst
år 2030. Arealudviklingsplanen er fagplanen for den ordnede udbygning af havvindmøller og
deres nettilslutning i den tyske eksklusive økonomiske zone i Nord- og Østersøen. Den kan
under de lovmæssige forudsætninger på grundlag af en administrationsaftale med en
kystdelstat også indeholde fagplanlægningsmæssige fastlæggelser for søterritoriet.
Arealudviklingsplanen gælder med sine fastlæggelser udbygningen af vindkraft til havs og de
hertil nødvendige offshore-nettilslutninger. Det er formålet at opnå de lovmæssige
udbygningsmål for vindkraft til havs indtil 2030, at udbygge strømproduktionen fra
havvindmøller rumligt ordnet og arealsparsommeligt, at sikre en ordnet og effektiv brug og
udnyttelse af offshore-nettilslutningerne og planlægge, opføre, ibrugtage og bruge offshorenettilslutninger synkront med udbygningen af strømproduktionen fra havvindmøller.
Iht. det lovmæssige grundlag træffer
fagplanlægningsmæssige fastlæggelser om
•
•
•
•
•
•

arealudviklingsplanen

først

og

fremmest

områder for havvindmøller
arealer i områderne
den effekt for havvindmøllerne, som formodentlig skal installeres på arealerne
placeringer for platforme
tracéer eller tracékorridorer til offshore-nettilslutninger, til grænseoverskridende
strømledninger og til mulige indbyrdes forbindelser af anlæg
steder for overskridelse af grænsen mellem eksklusiv økonomisk zone og
søterritorium gennem offshore-nettilslutningerne samt standardiserede teknik- og
planlægningsprincipper.

I tidsmæssig henseende fastlægger arealudviklingsplanen rækkefølgen, i hvilken arealerne
skal udbydes i licitation af det tyske netagentur (Bundesnetzagentur) inklusive de
pågældende kalenderår for licitationen. Desuden fastlægges kalenderårene for
ibrugtagningen af de tildelte havvindmøller og de pågældende offshore-nettilslutninger.
Sammen med planopstillingen gennemføres der en strategisk miljøkontrol.
Det foreløbige udkast til arealudviklingsplanen og udkastene til undersøgelsesrammen blev
konsulteret fra slutningen af maj til midten af juni 2018. Den 27. juni 2018 fandt et
høringsmøde til de (foreløbige) udkastdokumenter og udtalelser til elnetoperatørerne sted.
Med skrivelse af 04.06.2018 blev de tilgrænsende lande til Nord- og Østersøen informeret
iht. § 60 i UVPG/ESPOO-konventionen.
Undersøgelsesrammerne for udarbejdelsen af udkastene til miljørapporterne blev konstateret
den 25.10.2018.
På grundlag af resultaterne af konsultationen og høringsmødet blev udkastet til
arealudviklingsplanen og udkastene til miljørapporterne udarbejdet.
Den nationale myndigheds- og offentlighedsdeltagelse blev indledt den 26.10.2018.

Udkastdokumenterne ligger fremme til gennemsyn på BSHs kontorer i Hamborg og Rostock.
Desuden kan dokumenterne hentes på tysk på BSHs internetside under:
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/meeresfachplanung_node.ht
ml
I forbindelse med den grænseoverskridende deltagelse og på grundlag af tilbagemeldingerne
på information af 04.06.2018 kan udkastdokumenterne hentes på følgende sprog under dette
link:
https://filebox.bsh.de/index.php/s/7PgaD21q9g1xuQF
•
•
•
•

Skrivelse (tysk, engelsk, dansk, polsk)
Sammenfatning udkast arealudviklingsplan 2019 (engelsk, dansk, polsk)
Sammenfatning udkast miljørapport Nordsøen (engelsk, dansk)
Sammenfatning udkast miljørapport Østersøen (engelsk, dansk, polsk)

Det er planlagt fremover også at offentliggøre de dokumenter på BSHs internetside, som for
tiden er ved at blive lavet.
Myndigheder og privatpersoner i tilgrænsende lande til Nord- og Østersøen har mulighed for
indtil den 25.03.2019 at kommentere på udkastdokumenterne.
Pga. den lovmæssigt fastlagte tidsramme for udarbejdelsen af arealudviklingsplanen og
gennemførelsen af den strategiske miljøkontrol kan fristen for kommentering principielt ikke
forlænges.
Der bliver bedt om at rette udtalelser og kommentarer til:
Departementet for skibsfart og hydrografi
Afdeling O/O33 (reglement for havet)
Bernhard-Nocht-Str. 78
20359 Hamborg
eller pr. e-mail til EingangOdM@bsh.de
Principielt bliver alle i proceduren indleverede udtalelser og kommentarer offentliggjort på
BSH-internetsiden. Hvis du ikke er indforstået med offentliggørelsen, bedes du desuden
indsende en sort udgave, som er egnet til offentliggørelse. Der offentliggøres en liste over
alle afgivne udtalelser og kommentarer.
Debatmødet til drøftelse af de væsentlige ændringer i planen siden forudkastet, det
væsentlige indhold og udkastene til miljørapporterne samt udtalelser og kommentarer finder
sted
torsdag den 31.01.2019
kl. 10.00
Katholische Akademie
Herrengraben 4
20459 Hamborg

Debatmødet foregår på tysk. Hvis der er et ønske om at drøfte emner om mulige
grænseoverskridende miljøkonsekvenser på et andet sprog end tysk, bedes du meddele os
det inden den 25.02.2019. Jeg får så planlagt en særskilt mødedato. Du bedes også
meddele, om mødet kan gennemføres på engelsk.

Procedureoversigt:

Med venlig hilsen
på vegne af
Anna Hunke

