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Indledning

1 Indledning
1.1 Den centrale model
Året 2017 markerer et systemskift på området
vindkraft til havs. På baggrund af loven om
udvikling og fremme af vindkraft til havs
(Windenergie-auf-See-Gesetz - WindSeeG 1) vil
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie
i fremtiden udføre opgaven med central
udvikling og på vegne af forbundsnetagenturet
(BNetzA) foretage forundersøgelsen af områder
til opførelse og drift af vindkraft til havs.
Den centrale model foreskriver en trinvis
planlægnings- og licitationsproces. I første
skridt fastlægges rumlige og tidsmæssige mål
for
arealer
til
vindkraft
til
havs
i
arealudviklingsplanen. Det næste skridt er
forundersøgelsen af de arealer, der er bestemt i
arealudviklingsplanen. Efter gennemførelse af
forundersøgelsen bortauktioneres arealerne
ved en konkurrencelignende fremgangsmåde,
hvori
byderne
får
informationerne
fra
forundersøgelsen stillet til rådighed.
Den byder, der vinder en kontrakt, kan efter
gennemførelse af godkendelsesproceduren
opstille havvindmøller på arealet, har ret til
markedspræmien
og
må
udnytte
netværksforbindelseskapaciteten.
Den centrale model gælder for idriftsættelse af
havvindmøller fra år 2026.
I den centrale model er arealudviklingsplanen
således det styrende planlægningsinstrument
for den synkroniske opbygning af havvindmøller
og dens netværksforbindelser til søs.
BSH's hidtidige føderale offshore-plan (BFO) for
EØZ i Nord- og Østersøen og dele af den
tidligere af BNetzA bekræftede offshore-

netværksudviklingsplan (O-NEP) indgår i FEP.
Behovet for offshore-nettilslutninger beregnes
på
basis
af
fastlægningen
af
arealudviklingsplanen
i
netværksudviklingsplanen til lands.

1.2 Lovmæssige grundlag for
arealudviklingsplanen
I henhold til §§ 4ff. WindSeeG udarbejder BSH
en arealudviklingsplan (FEP) i forståelse med
forbundsnetagenturet (BNetzA) og i samråd
med forbundsstatens miljøstyrelse (BfN),
generaldirektionen for vandveje og skibsfart
(GDWS) og kyststaterne.
Supplerende gælder først og fremmest
bestemmelser i loven om udvikling af
vedvarende
energikilder
(ErneuerbareEnergien-Gesetz – EEG 2017 2) og loven om
vurdering af miljøindvirkning (UVPG 3)

1.3 Formål med og målsætninger for
arealudviklingsplanen
I henhold til § 4 stk. 1 WindSeeG er formålet
med FEP at træffe planlægningstekniske
bestemmelser
for
Forbundsrepublikken
Tysklands eksklusive økonomiske zone (EØZ).
I henhold til en forvaltningsaftale mellem
føderationen, repræsenteret ved BSH, og den
kompetente delstat kan den også træffe
planlægningstekniske bestemmelser for det
tyske territorialfarvand.

2

Lov af 21. Juli 2014, BGBl. I S. 1066, senest ændret via
Artikel 1 i loven om fremme af lejerstrøm og via ændring af
videre forskrifter i loven om vedvarende energikilder af
17. Juli 2017, BGBl. I S. 2532.
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1

Lov af 13. oktober 2016, BGBI. I S. 2258, 2310, senest
ændret via Artikel 2 stk. 19 Lov til modernisering af retten
til vurdering af indvirkningen på miljøet af 20. Juli 2017,
BGBl. I S. 2808.

Lov som bekendtgjort den 24. februar 2010, BGBl. I
S. 94, sidst ændret ved Artikel 2 i lovgivning til
gennemførelse af forordningen (EU) Nr. 1143/2014 om
invasive fremmede arter af 8. september 2017, BGBl. I
S. 3370.
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Indledning

§ 4 stk. 2 WindSeeG fastslår, at for udvikling af
havvindmøller og de hertil krævede offshorenettilslutninger skal FEP træffe bestemmelser
med det formål,
•

at nå udbygningsmålet i henhold til § 4
Nr. 2b i EEG,

•

at strømproduktionen fra havvindmøller
ordnes
rumligt
og
udbygges
arealbesparende og

•

at der garanteres en effektiv brug og
kapacitetsudnyttelse
af
offshorenettilslutninger og at planlægge, opstille,
idriftsætte
og
udnytte
offshorenettilslutninger i takt med udbygningen
af strømproduktionen fra havvindmøller.

Det primære formål med FEP er først og
fremmest at realisere formålet og målene med
EEG. Ifølge § 1 EEG er anledningen til loven,
især af hensyn til klima- og miljøbeskyttelse, at
muliggøre en bæredygtig udvikling af
energiforsyningen,
at
mindske
de
samfundsøkonomiske
omkostninger
ved
energiforsyningen ved at inddrage langfristede
eksterne
virkninger,
at
spare
fossile
energiressourcer og videreudvikle teknologier til
produktion
af
strøm
fra
vedvarende
energikilder.
Ifølge § 1 stk. 2 i EEG er det foruddefineret, at
andelen af strøm, der kommer fra vedvarende
energikilder, skal øges til

•

40 til 45 procent indtil år 2025,

•

55 til 60 procent indtil år 2035 og

•

mindst 80 procent indtil år 2050.

Denne
udvidelse
skal
være
støt,
omkostningseffektiv og netværkskompatibel.
Ifølge § 1 stk. 3, EEG tjener dette mål også til at
øge andelen af vedvarende energikilder i det
samlede bruttoenergiforbrug inden år 2020 til
18 procent.

1.4 Formål med
arealudviklingsplanen
Ifølge den lovmæssige forpligtelse i § 5 stk. 1,
WindSeeG, indeholder FEP bestemmelser for
perioden fra år 2026 til mindst 2030 for det
tyske EØZ og overensstemmelse med de
følgende
bestemmelser
for
det
ydre
territorialfarvand:

Indledning

1. Områder; i det ydre territorialfarvand kan områder kun fastlægges, når det ansvarlige land
har indgået en forvaltningsaftale med BSH i henhold til § 4, stk. 1, sætning 3 WindSeeG, og
har identificeret områderne som mulig genstand for FEP,
2. Arealer på de ifølge nummer 1 fastlagte områder,
3. den tidsmæssige rækkefølge, i hvilken de fastlagte arealer skal liciteres i henhold til Del 3,
Afsnit 2, WindSeeG, inklusive bestemmelse af de respektive kalenderår,
4. de kalenderår, hvori de foreslåede havvindmøller og den tilhørende offshore-nettilslutning
skal idriftsættes på de udpegede områder,
5. den forventede ydeevne af de havvindmøller, der skal opstilles i de specificerede områder
og på de udpegede arealer,
6. placeringer af konverterplatforme, samleplatforme og, så vidt muligt, transformatoranlæg,
7. tracéer eller tracékorridorer til offshore-nettilslutninger,
8. steder, hvor offshore-nettilslutningerne overskrider grænsen mellem den eksklusive
økonomiske zone og det ydre territorialfarvand,
9. tracéer eller tracékorridorer til grænseoverskridende strømledninger,
10. tracéer eller tracékorridorer til mulige forbindelser for de i nummer 1, 2, 6, 7 og 9 nævnte
anlæg, tracéer eller tracékorridorer indbyrdes og
11. standardiserede tekniske principper og planlægningsprincipper.

I perioden fra 2021 kan FEP identificere ledig
netforbindelseskapacitet for områder i den
tyske EØZ og i det ydre territorialfarvand
offshore-nettilslutninger der allerede eksisterer,
eller som skal færdiggøres i de følgende år,
som kan tildeles ifølge § 70 stk. 2 WindSeeG
pilothavvindmøller. FEP kan fastsætte rumlige
krav til opførelse af pilothavvindmøller i
områder og specificere de tekniske egenskaber
ved offshore-nettilslutningen og de deraf
følgende tekniske betingelser for nettilslutning
af pilothavvindmøller.
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2 Fremgangsmåde for
udbygningen af vindkraft til
havs
Med WindSeeG indføres en ny fremgangsmåde
for udbygningen af vindkraft til havs, der skal
sættes i drift fra 2026. Fra den overordnede
udvikling
af
arealerne
til
godkendelsesproceduren for vindmøller og
nettilslutninger skal der gennemføres forskellige
kaskader.
I
første
omgang
udarbejdes
tekniske
planlægningsspecifikationer ud fra FEP for
udvidelse af havvindmøller og offshorenettilslutninger i EØZ i overensstemmelse med
§ 4 ff. WindSeeG.
Målet for bestemmelsen af den tidsmæssige
rækkefølge for realisering af arealerne er, at der
fra 2026 er idriftsat havvindmøller på disse
arealer; samtidigt skal de pågældende offshorenettilslutninger
til
disse
arealer
være
færdiggjort, så de kan udnyttes og belastes
effektivt.
I næste trin laves forundersøgelser af arealerne
i henhold til §§ 9 ff. WindSeeG. Dette vedrører
undersøgelser af havmiljøet, den foreløbige
undersøgelse af undergrunden samt vind- og
oceanografiske forhold på det areal, der skal
undersøges.
Således
bør
den
senere
plangodkendelsesprocedure for havvindmøller
på disse arealer kunne fremskyndes.
På grundlag af resultaterne af forundersøgelsen
undersøges hvor egnet arealerne er til licitation.
Hvis de konstateres at være egnede, bliver
informationerne
inklusive
undersøgelsesresultaterne samt bestemmelse
af den spænding, der skal installeres bestemt
via bekendtgørelse og videregivet til BNetzA.
Dette udskriver nu arealerne med henblik på
konkurrencemæssig
bestemmelse
af

markedspræmien og offentliggør de inden for
rammerne af forundersøgelserne beregnede
undersøgelsesresultater og informationer (jf.
§§ 14 ff. WindSeeG). Kun vinderen af udbuddet
kan senere anmode om en plangodkendelse til
opførelse og drift af havvindmøller på det
relevante område. Kontrakten indeholder også
krav om tilslutning af vindmøller til de i FEP
fastlagte offshore-nettilslutninger og den tildelte
netforbindelseskapacitet til nettilslutningen.
Når ordren er tildelt, kan vinderen af licitationen
indsende en ansøgning om plangodkendelse i
henhold til §§ 44 ff. WindSeeG. På dette niveau
af planlægningskaskaden kontrollerer BSH
vedrørende et bestemt projekt, om dette kan
godkendes. Hvis alle forudsætninger er opfyldt,
og resultatet af testen har været positiv,
afsluttes
proceduren
med
tildeling
af
plangodkendelsesbeslutningen.

Illustration 1: Arealudviklingsplanen i det overordnede system for
den centrale model inden for den tyske EØZ i Nord- og Østersøen

Hvad angår det ydre territorialfarvand henvises
til kapitel 5.4.
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2.1 Flächenentwicklungsplan
(Arealudviklingsplan)
§ 6 WindSeeG regulerer proceduren for
udarbejdelse af FEP fra meddelelsen om
indledning af proceduren til offentliggørelse af
den færdige plan.

•

Offentliggørelse af FEP og miljørapporten

•

Fremsendelse af en sammenfattende
redegørelse til de involverede Nord- og
Østersøstater

2.1.1 Ansvarlighed
I henhold til § 6 WindSeeG er BSH ansvarlig for
fremstillingen af FEP.
2.1.2 Første udgave
Følgende resume præsenterer de enkelte
procestrin.
Resumé af procestrinnene
•

Meddelelse om indledning og forventet
afslutning af proceduren

•

Forberedelse af det foreløbige udkast og
udkast til undersøgelsesrammen

•

Deltagelse
af
offentligheden

•

myndigheder

og

Afgivelse af den fælles erklæring fra
elnetoperatøren

•

Undersøgelse
elnetoperatøren

•

Høringstermin

•

Bestemmelse af undersøgelsesrammen

•

Udarbejdelse af udkastet til FEP og
miljørapporten

af

udtalelse

fra

•

Deltagelse
af
offentligheden

•

Høringstermin

•

Gennemgang af miljørapporten under
hensyntagen til udtalelserne

•

Hensyntagen til
udkastet til FEP

gennemgangen

af

•

Afstemning med
kyststaterne

BfN,

og

•

Etablering af aftalen med BNetzA

myndigheder

GDWS

og

Illustration 2: Procedure for udarbejdelse af FEP og Strategisk
miljøvurdering

2.1.3 Fremskrivning
BSH udarbejder FEP for første gang indtil 30.
juni 2019.
FEP
kan
ændres
eller
opdateres
i
overensstemmelse med § 8, stk. 1, WindSeeG
på forslag af BSH eller BNetzA, hvorved
beslutningen om tidspunktet for og omfanget af
en procedure for ændring eller opdatering ved
fælles overenskomst mellem BSH og BNetzA
træffes.
FEP
skal
ændres
eller
opdateres
i
overensstemmelse med § 5 WindSeeG, hvis
bestemmelse af andre eller yderligere områder
og arealer eller en ændring i den tidsmæssige
rækkefølge af den indledende undersøgelse af
arealerne er nødvendig for at nå målene i § 4
WindSeeG, for eksempel fordi undersøgte
områder blev fundet ikke egnede.
Den skal dog fremskrives mindst hvert fjerde år
(jf. § 8 stk. 2, sætning 1 WindSeeG).
2.1.4 Afstemningskrav

5
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•

I henhold til § 6 stk. 7, WindSeeG foregår
forberedelsen af FEP i samordning med BfN,
GDWS og kyststaterne.
2.1.5 Krav om samtykke
I henhold til § 6 stk. 7, WindSeeG udarbejdes i
forståelse med BNetzA.

2.2 Forundersøgelse af arealer
I henhold til § 11, stk. 1, punkt 1 i WindSeeG, er
BNetzA ansvarlig for forundersøgelsen af
arealer. Denne varetager den indledende
undersøgelse
af
områder
i
EØZ
i
overensstemmelse med forvaltningsaftale af
marts 2017 i overensstemmelse med § 11, stk.
1 sætning 2, nr. 1 WindSeeG på vegne af BSH.
I overensstemmelse med § 11, stk. 2, punkt 1,
WindSeeG, udfører BSH således opgaverne for
den
instans,
der
er
ansvarlig
for
forundersøgelsen i henhold til loven om arealer
i den tyske EØZ.

at
undersøge
individuelle
undersøgelsesobjekter på forhånd for at
fremskynde
den
efterfølgende
plangodkendelsesprocedure på disse
områder. Proceduren for gennemførelse
af
forundersøgelsen,
herunder
egnethedsprøven af områder, der er
specificeret i FEP, er baseret på § 12
WindSeeG.

Herved skal der også
strategisk miljøvurdering.

gennemføres

en

Forundersøgelsen af arealer skal i henhold til §
9 stk. 3 WindSeeG i princippet udføres på en
sådan måde, at mindst de områder, der ifølge
FEP skal udliciteres i dette og i næstfølgende
kalenderår,
er
afsluttet
inden
udbudsbekendtgørelsen.
I detaljer
planlagt:

er

følgende

skridt

retsmæssigt

For arealer i det ydre territorialfarvand udfører
BNetzA i henhold til § 11, stk. 1, punkt 2, nr. 2
WindSeeG,
forundersøgelserne
i
overensstemmelse med en forvaltningsaftale på
vegne af den kompetente myndighed i henhold
til delstatslovgivningen.
Forundersøgelsen af arealer sker med det
formål, at BNetzA udliciterer de arealer, der er
egnede i henhold til §§ 16 ff. WindSeeG.
Vinderen
af
licitationen
skal
derefter
gennemføre en plangodkendelsesprocedure for
opførelse og drift af havvindmøller i henhold til
§§ 44 ff. WindSeeG ved BSH.
I henhold til § 9 stk. 1 WindSeeG sker
forundersøgelsen med henblik på licitation af
arealerne
•

•

at stille informationerne til rådighed for
byderne, som gør det muligt at
bestemme
markedspræmien
på
konkurrencemæssige vilkår i henhold til
§ 22d EEG og
bestemme arealernes egnethed og

Illustration 3: Trin forundersøgelse af arealer

Resumé af procestrinnene
•

Meddelelse om indledning af proceduren

•

Høringstermin

•

Bestemmelse af undersøgelsesrammen

•

Udfærdigelse af havmiljøoplysninger,
geologiske
undersøgelser
af
undergrunden
samt
af
vindog
oceanografiske forhold

•

Undersøgelse
af
egnethed
og
bestemmelse af den effekt, der skal
installeres

•

Bestemmelse af egnetheden ved en
retskendelse

Fremgangsmåde for udbygningen af vindkraft til havs

•

Fortolkning af dokumenterne

•

Formidling af informationerne til BNetzA

2.3 Licitation
For arealer, som er bestemt egnede, beregner
BNetzA i en licitation den værdi, der skal
anvendes til markedspræmien og den
pågældende, der har krav herpå. I henhold til
§§ 16 ff. WindSeeG er BNetzA ansvarlig for
dette.
I henhold til § 17, stk. 1 WindSeeG vil BNetzA
fra og med år 2021 årligt på budterminen 1.
september udskrive en volumen på 700 til 900
megawatt. Herved må der ikke udskrives mere
end de mængder , der er specificeret i FEP i
henhold til § 5, stk. 5, sætning 1 WindSeeG, i
gennemsnit 840 MW. Mængden af licitation
fordeles på de arealer, hvor en forundersøgelse
har fundet sted, og hvor der ifølge FEP skal ske
en licitation i det pågældende kalenderår,
såfremt der i FEP skal ske licitation af flere
arealer på et år, og så vidt den effekt, der evt.
skal installeres, svarer til summen af
licitationsmængden. Andelen af et område i
mængden af licitation i henhold til FEP og den
effekt, der skal installeres, som defineret i
forundersøgelsen, bestemmes på arealerne.
Seks måneder før budfristen offentliggør
BNetzA licitationen på sin hjemmeside i
henhold til § 19 WindSeeG, herunder de
respektive oplysninger og dokumenter, der skal
stilles til rådighed af BSH i henhold til § 10 stk.
1, WindSeeG med de øvrige juridisk
nødvendige oplysninger.
Forbundsnetagenturet vil for hvert udskrevet
areal tildele licitationen til det bud, der har den
laveste budværdi med forbehold af en
tilbagekaldelse og under forbehold af en
overgang med effektiv udøvelse af en
adgangsret. Den pris, der skal anvendes, er
budprisen for det vindende bud.

Med tildeling af kontrakten i henhold til § 23
WindSeeG
har
den
vindende
byder
eksklusivretten
til
at
gennemføre
en
plangodkendelsesprocedure
på
det
pågældende areal, hvorved informationerne og
egnethedsvurderingen fra forundersøgelsen
kommer byderen til gode.
Denne har endvidere ret til markedspræmien i
henhold til § 19 EEG for den accepterede
budstørrelse for det pågældende areal, så
længe og så vidt, de videre forudsætninger for
kravet i henhold til § 19 i EEG er opfyldt.
Derudover har han for den accepterede
budstørrelse krav på at tilslutte vindmøller på
det pågældende areal til den i FEP bestemte
offshore-nettilslutning
fra
det
bindende
færdiggørelsestidspunkt
og
den
tildelte
netværksforbindelseskapacitet på den i FEP
bestemte
offshore-nettilslutning
fra
det
bindende færdiggørelsestidspunkt i henhold til
§ 17d stk. 2 sætning 9, energiloven (EnWG). 4

2.4 Plangodkendelse
I henhold til § 46, stk. 1, WindSeeG, med
BNetzA's
accept
af
licitationerne
kan
ansøgninger om planlægning godkendes for det
areal, som planen vedrører. I henhold til § 45
stk. 2 WindSeeG er BSH den kompetente
myndighed for hørings-, planbestemmelses- og
plangodkendelsesproceduren.
Ud over de lovbestemte bestemmelser i § 73,
stk. 1, punkt 2, VwVfG, skal planen indeholde
de oplysninger, der er indeholdt i § 47, stk. 1,
WindSeeG.
I henhold til § 48 stk. 3 WindSeeG kan BSH
bestemme
foranstaltninger
i
planlægningsgodkendelsesbeslutningen for at
sikre en hurtig opførelse og idriftsætning af
projektet under hensyntagen til tidsplanen og
handlingsplanen, der er forelagt af projektets
ansvarlige organisation, og fastsætte frister for
4

Lov af 7. juli 2005, BGBl. I S. 1970, 3621, senest ændret
ved artikel 2 stk. 6 i loven af 20. juli 2017, BGBl. I S. 2808.
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finansiering til opførelse af vindmøller i et
omfang, der svarer til budstørrelsen,

opfyldelsen af de foranstaltninger, som skal
overholdes.
Planen må kun fastlægges under bestemte
forudsætninger, der er anført i § 48 stk. 4
WindSeeG. Hertil hører, at havmiljøet ikke
bringes i fare, at trafikkens sikkerhed og
effektivitet
ikke
påvirkes
negativt,
at
sikkerheden for det nationale og det allierede
forsvar ikke kompromitteres, at planen er
forenelig med prioriterede minedriftsaktiviteter,
at den er forenelig med eksisterende og
planlagte kabel-, offshore-, tilslutnings-, rør- og
øvrige ledninger, at den er forenelig med
eksisterende og planlagte placeringer af
konverterplatforme eller transformerstationer, at
forpligtelsen i henhold til § 66 stk. 2,
WindSeeG, blev erklæret retskraftig og andre
krav i henhold til WindSeeG og andre offentlige
lovbestemmelser er opfyldt.
En planbestemmelsesbeslutning eller en
plangodkendelse for havvindmøller tildeles
tidsbegrænset for 25 år. En senere forlængelse
af tidsbegrænsningen med højst fem år er mulig
én gang, hvis FEP ikke fastsætter umiddelbart
efterfølgende brug i henhold til § 8, stk. 3,
WindSeeG (jf. § 48 stk. 7, WindSeeG).
Planbestemmelsen eller
kræver accept fra GDWS.

plangodkendelsen

Når planbestemmelsen eller plangodkendelsen
bliver uvirksom, skal anlæggene bortskaffes i
henhold til § 58 stk. 1, WindSeeG i det omfang,
det kræves af ovennævnte forhold.
Den vindende
WindSeeG

byder

skal

i

henhold

til

•

forelægge BSH de dokumenter, der
kræves
for
at
gennemføre
høringsproceduren i planen inden for 12
måneder fra tildeling af kontrakten,

•

senest 24 måneder før bindende
færdiggørelsesdato i forhold til BNetzA,
fremlægge dokumentation for eksisterende

•

senest tre måneder før bindende
færdiggørelsesdato dokumentere over for
BNetzA, at opsætningen af vindmøller er
påbegyndt,

•

inden for seks måneder efter den bindende
færdiggørelsesdato dokumentere over for
BNetzA, at mindst en vindmølle er teknisk
driftsklar,

•

og inden for 18 måneder efter den
bindende færdiggørelsesdato dokumentere
over for BNetzA, at det tekniske
driftsberedskab samlet er på plads (jf. § 59
stk. 2, WindSeeG).

Grundlæggende skal der betales en bod, hvis
fristerne overskrides.

2.5 Grænseflader med andre
netplanlægningsværktøjer
Med omstillingen til vedvarende energi og
dermed også udbygningen af vindkraft til havs,
er en føderal netværksudvidelse nødvendig.
For at bestemme kravet til udbygning af
transmissionsnettet, vil de landsdækkende krav
til transmissionsnet blive undersøgt og bestemt
via en lovbestemt procedure med flere
instrumenter, der involverer offentligheden.
I det følgende beskrives grænsefladerne til de
andre instrumenter i netplanlægningen i
forbindelse med FEP.
2.5.1 Scenarieramme
I henhold til § 12a udarbejder elnetoperatøren
hvert andet år, i hvert lige kalenderår, en fælles
scenarieramme, som beskriver de sandsynlige
udviklinger i det tyske elforsyningssystem.
Scenarierammen
omfatter
mindst
tre
udviklingstrin (såkaldte scenarier), der for
minimum de kommende ti og højst 15 år
dækker spændvidden for den sandsynlige
udvikling
inden
for
rammerne
af

Fremgangsmåde for udbygningen af vindkraft til havs

forbundsregeringens energipolitiske mål på
mellemlangt og langt sigt. Et af scenarierne skal
vise den sandsynlige udvikling for minimum de
næste 15 og højst de næste 20 år.
Scenarierammen
danner
grundlag
for
udviklingen af netværksudviklingsplanen i
henhold til § 12b EnWG for at fastslå behovet
for udvidelse af transmissionsnetværket og vil
blive godkendt af BNetzA efter konsultation og
undersøgelse i overensstemmelse med § 12a,
stk. 3, EnWG.
2.5.2 Netzentwicklungsplan
(Netudviklingsplan)
På baggrund af scenarierammen forelægger
elnetoperatøren i hvert lige kalenderår
reguleringsmyndigheden for en fælles national
netudviklingsplan (NEP) i henhold til § 12b
EnWG til godkendelse, som blandt andet skal
indeholde alle effektive foranstaltninger til
behovsbaseret
optimering,
styrkelse
og
udbygning af nettet, som senest inden
udgangen af observationsperioden inden for
rammerne af scenarierammen i henhold til §
12a stk. 1 S. 2 EnWG for sikker og pålidelig
netværksdrift.
NEP
tager
hensyn
til
den
fælles
netværksudviklingsplan (Ten-Year Network
Development Plan, kort TYNDP, jf. kapitel
2.5.4).
Fra og med fremlæggelse af det første udkast
til NEP i 2018, indeholder denne også alle
virksomme foranstaltninger til behovsstyret
optimering, forstærkning og udbygning af
offshore-nettilslutningerne i den eksklusive
økonomiske
zone
og
i
det
ydre
territorialfarvand,
herunder
netforbindelsespunkter på land, som indtil
udgangen af den betragtede periode i henhold
til § 12a stk. 1 sætning 2, EnWG, fordres for en
trinvis, behovsbaseret og økonomisk udbygning
samt en sikker og pålidelig drift af offshorenettilslutningerne samt til videre transport af
strøm produceret til søs. Baseret på

oplysningerne i den senest offentliggjorte FEP,
er der i FEP også oplysninger om den planlagte
færdiggørelsesdato for disse foranstaltninger.
I henhold til § 12c, stk. 4, EnWG, bekræfter
BNetzA NEP senest den 31. december i hvert
ulige kalenderår under hensyntagen til
resultaterne
af
myndighedernes
og
offentlighedens deltagelse.
Fra 1. januar 2019 skal elnetoperatøren
etablere og drive offshore-nettilslutninger i
henhold
til
§ 17d
stk. 1
EnWG
i
overensstemmelse med NEP's og FEP's
bestemmelser.
Elnetoperatøren
skal
påbegynde
implementeringen
af
netforbindelserne
fra
havvindmøller
i
overensstemmelse med bestemmelserne i NEP
og FEP og fremskynde etableringen af
netforbindelser fra havvindmøller.
Som led i nogle kommentarer til det foreløbige
udkast til FEP blev der opfordret til en
hensyntagen til den gennem BnetzA vedtagne
offshore-netudviklingsplan af 22. december
2017. På den ene side henvises der til § 17c,
stk. 1, sætning 2 EnWG, hvorefter bekræftelsen
af O-NEP for offshore-nettilslutninger, der
forventes afsluttet efter 2025, følger med
forbehold for den respektive bestemmelse af
den respektive offshore-nettilslutning i FEP
finder sted. Tilsvarende sker bekræftelsen af
offshore-netudviklingsplanen 2017-2030 samt
overdragelsen
af
de
der
bekræftede
forbindelsessystemer med forbehold af den
tilsvarende bekræftelse i netudviklingsplanen
2019-2030 på grundlag af bestemmelserne i
FEP i henhold til § 12c stk. 4 sætning. 1 EnWG
i forbindelse med § 12b stk. 1 sætning. 4 nr. 7
EnWG. Dette forbehold gælder dog ikke
længere for bekræftelsen og idriftsættelse af
forbindelsessystemerne OST-2-1, OST-2-2 og
OST-2-3, da der på de pågældende
forbindelsessystemer er mindst et eksisterende
vindmølleprojekt jf. § 37 stk. 1 nr. 2 WindSeeG,
som har vundet en licitation som led i den
anden buddato i henhold til § 26 stk. 1
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WindSeeG. På den anden side henvises til, at
kriterierne for O-NEP for den tidsmæssige
rækkefølge af implementeringen af offshorenettilslutninger i henhold til § 17b stk. 2
sætning 3 EnWG i kriterierne for FEP til
bestemmelse af arealerne og den tidsmæssige
rækkefølge af deres licitationer i henhold til § 5
stk. 4 sætning 2, WindSeeG er forskellige og
desuden beror på forskellige bestemmelser,
således at der grundlæggende kan opstå
afvigende tidspunkter for færdiggørelse af
offshore-nettilslutninger. Som følge heraf kan
en bekræftelse af offshore-netudviklingsplanen
2017-2030 i FEP for offshore-nettilslutninger
efter 2025 ikke tages i betragtning.
2.5.3 National behovsplan
2.5.4 Ten-Year Network Development Plan
(Tiårs netværksudviklingsplan)
I overensstemmelse med artikel 8 stk. 3, litra b),
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om
betingelserne for adgang til nettet til
grænseoverskridende elektricitetsudveksling og
om ophævelse af forordning (EF) nr.
1228/2003 5
indgår
de
europæiske
elnetoperatører af el (ENTSO-E) hvert andet år
aftale
om
en
ikke-bindende
tiårig
netudviklingsplan for hele fællesskabet ("EUdækkende netudviklingsplan"), herunder en
europæisk prognose for elproduktionens
tilstrækkelighed.
I denne kontekst offentliggjorde de europæiske
elnetoperatører den 20. december 2016 en
såkaldt. Ten-Year Network Development Plan
(TYNDP 2016) i hørt og endelig form.
Denne
omfatter
landsdækkende
og
internationale udbygningsforanstaltninger, som
har betydning for den grænseoverskridende
europæiske eltransport. For øjeblikket er
udkastet til TYNDP 2018 til debat og bliver
5

ABl 211/15, 14. august 2009.

formodentligt offentliggjort i slutningen af 2018.
De resultater, der er udviklet på nationalt plan,
er indeholdt i den respektive, relevante TYNDP.
2.5.5 National netplan

2.6 Eksisterende udviklingsplan og
teknisk plan
I
Tyskland
findes
der
et
trindelt
planlægningssystem til koordinering af alle de
arealkrav og interesser, der findes i et område,
fra føderal udviklingsplanlægning til delstats- og
regionalplanlægning, med de i henhold til § 1
stk. 1 sætning 2, ROG forskellige krav til
arealet, som afstemmes for, på det relevante
planlægningsniveau, at udglatte opståede
konflikter samt forebygge særskilte anvendelser
og funktioner for området.
Via det trindelte system bliver planlægningen af
de
efterfølgende
planlægningsniveauer
yderligere konkretiseret. Udviklingen, ordningen
og sikringen af delområder skal herefter i
henhold til § 1 stk. 3 ROG tilpasse sig
omstændigheder og krav til hele området, og
tage hensyn til udviklingen, ordningen og
sikringen af hele området.
BMI
(Forbundsministerium
for
indre
anliggender, byggeri og samfund) er nu
ansvarlig for fysisk planlægning på føderalt plan
i den tyske EØZ.
På den anden side er den respektive
forbundsstat ansvarlig for landsplanlægningen
for hele området i den pågældende
forbundsstat, herunder det gældende ydre
territorialfarvand.
For
den
regionale
planlægning er der forbundsstatsspecifikke
forpligtelser.
Ud over den fysiske planlægning for de
pågældende forpligtelsesområder er der
sektorplanlægning
på
grundlag
af
sektormæssig lovgivning for visse specielle
planlægningsområder. Sektorplaner tjener til
bestemmelse af detaljer for den pågældende
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sektor under iagttagelse af kravene til den
områdeplanlægningen.
2.6.1 Eksklusiv økonomisk zone
I den tyske EØZ har der siden 2004 været
lovmæssigt grundlag for udarbejdelse af planer
for det maritime rum (se kapitel 2.6.1.2).
Som en del af beslutningerne i forbindelse med
energiomstillingen i juni 2011 og de dermed
forbundne lovændringer fik BSH til opgave at
udarbejde og regelmæssigt fremskrive en
teknisk plan for offshore-elnettet i EØZ, den
føderale offshore-plan (se kapitel 2.6.1.1).
2.6.1.1

Føderale offshore-planer

Opgaven med den føderale sektorplanlægning
gennemføres nu med yderligere opgaver, især
med hensyn til fastlæggelsen af den
tidsmæssige gennemførelsesrækkefølge for
arealerne til havvindmøller og offshorenettilslutninger af FEP. Der henvises til kapitel
2.1 og 2.5.
Den første føderale offshore-plan for EØZ i
Nordsøen i 2012, blev offentliggjort den 22.
februar 2013. Den første føderale offshore-plan
for EØZ i Østersøen i 2013, fulgte den 7. marts
2014. Begge planer blev senest fremskrevet for
årene 2016/2017.
2.6.1.2

Udviklingsplaner

For at sikre en bæredygtig rumlig udvikling i
EØZ udarbejder BSH udviklingsplaner på
vegne af BMI, som træder i kraft i form af
lovbestemmelser udstedt af BMI. Allerede i
2009 udarbejdede BSH udviklingsplaner for den
tyske EØZ i Nord- og Østersøen. Det skete på
ordre fra det daværende forbundsministerium
for trafik, byggeri og byudvikling (BMVBS).
Forordningen fra BMVBS om planudviklingen i
den tyske EØZ i Nordsøen af 21. september
2009 (BGBl. I S. 3107) trådte i kraft den 26.
september 2009. Den 19. december 2009
trådte BMVBS' forordning om planudviklingen i

den tyske EØZ i Østersøen af 10. december
2009 (BGBl I S. 3861) i kraft.
Ved havområdemæssig planlægning skal der
især tages højde for de internationale forskrifter
i
havretskonventionen.
Ud
over
den
videnskabelige og den økonomiske udnyttelse
af havene, er først og fremmest skibsfartens
interesser
og
naturbeskyttelsesinteresser
relevante. Med hensyn til vindkraft til havs
indeholder begge udviklingsplaner bl.a. mål og
principper for vindkraft til havs (3.5.) og
søkabler (3.3).
I forbindelse med udarbejdelsen af strategiske
udviklingsplaner er der gennemført en
strategisk miljøvurdering for at identificere,
beskrive og vurdere de formodentlige markante
miljøpåvirkninger på naturgoderne.
Opdateringen af de bestående udviklingsplaner
forventes at begynde fra 2018/2019.
2.6.2 Niedersachsen
2.6.3 Slesvig-Holsten
2.6.4 Mecklenburg-Vorpommern
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3 Udgangssituation
3.1 Udbygningens nuværende
tilstand
Siden 2009 er der opført og idriftsat offshorevindmølleparker
med
dertilhørende
nettilslutninger i det ydre tyske territorialfarvand
samt i den tyske tilstødende økonomiske zone i
Nord- og Østersøen.
Med udgangen af 2017 er der opført og idriftsat
havvindmøller med en ydelse på i alt ca. 5,4
GW.
Udbygningen af vindkraft til havs var og er tæt
knyttet til de relevante rammebetingelser. Frem
til slutningen af 2020 vil der ifølge den
nuværende planlægning
være offshorevindmølleprojekter på nettet med en kapacitet
på ca. 7,7 GW og frem til slutningen af 2025 på
ca. 10,8 GW. Disse projekter har enten et
ubetinget netværksforbindelsestilsagn efter

gammel retsstilling (iht. (tysk energilov) § 118
stk. 12 EnWG a. F.), kapacitetstildelinger (iht.
§ 17d stk. 3 eller § 118 Abs. 19 EnWG) eller
tillæg (iht. (tysk havmøllelovgivning) § 34
WindSeeG)
gennem
den
nationale
tilsynsmyndighed (Bundesnetzagentur).
Frem til slutningen af 2017 blev der opført og
idriftsat
nettilslutninger
fra
offshorevindmølleprojekter
med
en
transmissionskapacitet på ca. 5,7 GW. Heraf
ligger ti nettilslutninger i Nordsøen og to i
Østersøen.
Den i Tabelle 1 viste status for udbygningen af
offshore-nettilslutninger
omfatter
samtlige
netværksforbindelsessystemer
til
offshorevindmølleprojekter, som har til opgave at
opfylde et individuelt krav om nettilslutning af en
vindmølleparkoperatør.
Frem til slutningen af 2025 vil der følgelig blive
opført 15 nettilslutninger i Nordsøen og otte
nettilslutninger i Østersøen.

Udgangssituation

Tabel 1: Oversigt over offshore-nettilslutninger frem til slutningen af 2025 og tilsluttede offshore-vindmølleprojekter

Nettilslutninger frem til
slutningen af 2025

Transmissions
kapacitet

Tilsluttede offshore-vindmølleprojekter frem til
slutningen af 2025

Nordsøen
NOR-0-1 (Riffgat)

113 MW

Riffgat

NOR-0-2 (Nordergründe)

111 MW

Nordergründe

NOR-1-1 (DolWin5/epsilon)

900 MW

Borkum Riffgrund West II, OWP West, Borkum Riffgrund West I

NOR-2-1 (alpha ventus)

62 MW

alpha ventus

NOR-2-2 (DolWin1/alpha)

800 MW

Borkum Riffgrund 1, Trianel Windpark Borkum

NOR-2-3 (DolWin3/gamma)

900 MW

Borkum Riffgrund 2, Merkur Offshore

NOR-3-1 (DolWin2/beta)

916 MW

Gode Wind 01, Gode Wind 02, Nordsee One

NOR-3-3 (DolWin6/kappa)

900 MW

Gode Wind III, Gode Wind 04

NOR-4-1 (HelWin1/alpha)

576 MW

Meerwind Süd/Ost, Nordsee Ost

NOR-4-2 (HelWin2/beta)

690 MW

Amrumbank West, KASKASI II

NOR-5-1 (SylWin1/alpha)

864 MW

Butendiek, Dan Tysk, Sandbank

NOR-6-1 (BorWin1/alpha)

400 MW

BARD Offshore 1

NOR-6-2 (BorWin2/beta)

800 MW

Albatros, Deutsche Bucht, Veja Mate

NOR-7-1 (BorWin5/epsilon)

900 MW

EnBW He Dreiht

NOR-8-1 (BorWin3/gamma)

900 MW

EnBW Hohe See, Global Tech I

Østersøen
OST-3-1 (Baltic1)

51 MW

EnBW Baltic1, EnBW Baltic 2, GICON-SOF

OST-3-2 (Baltic2)

339 MW

OST-1-1

250 MW

OST-1-2

250 MW

OST-1-3

250 MW

OST-2-1

250 MW

ARCADIS Ost I

OST-2-2

250 MW

Baltic Eagle

OST-2-3

250 MW

Arkona-Becken Südost, Wikinger, Wikinger Süd
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Illustration 4: Offshore-vindmølleparker i den tyske EØZ i Nordsøen, som forventes at være i drift frem til slutningen af 2025

Illustration 5: Offshore-vindmølleparker i den tyske EØZ i Østersøen, som forventes at være i drift frem til slutningen af 2025
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3.2 Lovmæssig udbygningstakt for
vindkraft til havs
Allerede
efter
forbundsregeringens
klimastrategi
om
udbygning
af
vindenergiudnyttelsen på havet fra 2002 fik
offshore-vindenergi en særlig betydning.
Vindenergiens andel af strømforbruget skulle
inden for de næste tre årtier vokse til mindst 25
%. Dengang var målet indtil 2030 at installere
en ydelse på i alt 25 GW i Nord- og Østersøen.
Efter forbundsregeringens energiplan af 28.
september
2010
skulle
andelen
af
strømforsyningen fra vedvarende energikilder
frem til år 2020 stige til 35 % og frem til år 2050
til 80 %.
Som følge af den i 2011 vedtagne
energiomstilling
vandt
de
vedvarende
energikilder i stigende grad betydning. Den 6.
juni 2011 vedtog forbundsregeringen en
energipakke, som supplerede tiltagende i
energiplanen, og som havde til formål at
fremskynde realiseringen af denne.
Som følge af den seneste EØF-reform i 2016 er
det ifølge § 1 stk. 2 EØF 2017 målet, at andelen
af bruttostrømforbruget, der fremstilles af energi
fra vedvarende energikilder, skal stige til
•

40 til 45 % indtil år 2025,

•

55 til 60 % indtil år 2035 og

•

mindst 80 % indtil år 2050.

Dette mål tjener også til at øge andelen af
vedvarende energikilder i det samlede
bruttoenergiforbrug inden år 2020 til 18 %.
Denne
udvidelse
skal
være
støt,
omkostningseffektiv og netværkskompatibel.
I § 4 nr. 2 EØF reguleres udbygningstakten af
offshore-vindenergi, idet stigningen i den
installerede effekt fra havvindmøller skal
udgøre 6.500 MW i 2020 og 15.000 MW i 2030.
Det er endnu uvist, hvorvidt realiseringen af
klimaaftalen fra Paris, forbundskabinettets

afsked med den nationale klimaplan 2050 den
14. november 2016 og realiseringen af
koalitionsaftalen af 14. marts 2018 afspejler sig
i konkrete lovmæssige foranstaltninger, og om
disse har konsekvenser for den lovmæssige
udbygningstakt.

3.3 Øget udbygningstakt af
scenarierammen 2019-2030
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4 Retningslinjer og
principper
4.1 Indledning
Den strategiske planlægning af udbygningen af
vindkraft til havs samt den tilhørende
nettopologi for transmissionen af elektricitet er
af enorm betydning for forsyningen med
vedvarende energikilder. Med stigning i de
forskellige udnyttelser i den tyske EØZ bliver
det rum, der er til rådighed for fremtidige
udnyttelser og infrastrukturer, stadigt mindre.
Med en systematisk og effektiv planlægning for
øje har BSH fået den lovmæssige opgave at
fastlægge områder og arealer til vindkraft til
havs samt passende tracéer og placering af
den nødvendige nettopologi. Som resultat af
denne
koordinerede
proces
fastlægges
foranstaltningerne i den tyske EØZ territorialt og
tidsmæssigt forpligtende.
Fastlæggelsen
af
planlægningsmæssige
principper
og
standardiserede
tekniske
principper for EØZ i Nord- og Østersøen er en
tvingende forudsætning for den konkrete
undersøgelse af pladsbehovet for den samlede
nettopologi inden for rammerne af FEP. Målet
for fastlæggelsen af standardiserede tekniske
principper og planlægningsmæssige principper
er at skaffe et grundlag for at sikre en
systematisk og koordineret samlet planlægning.
Ellers vil det nødvendige pladsbehov ikke
kunne beregnes med den fornødne præcision til
at planlægge så pladsbesparende som muligt.
Ud over at få en undersøgelse af pladsbehovet,
der er så præcis som muligt, tjener
standardiserede tekniske principper også til
omkostningseffektivitet
og
behovsbestemt
udbygning af nettilslutninger, hvilket er en
samfundsøkonomisk interesse.
Som udgangspunkt for fastlæggelsen af
standardiserede tekniske principper (4.3) tjener
det tekniske netværksforbindelseskoncept, hvis
nærmere detaljer er beskrevet i kapitel 4.2.

De planlægningsmæssige principper bygger på
målene og principperne for udviklingsplanerne.
Som led i udarbejdelsen af udviklingsplanen
findes der allerede en samlet afvejning af den
indbyrdes udnyttelse. De relevante mål og
principper
optages
overvejende
som
planlægningsprincipper i FEP og revideres med
hensyn til anvendeligheden vedrørende de i
FEP nævnte reguleringsgenstande ved hjælp af
de
anførte
interesser
og
rettigheder,
konkretiseret og indbyrdes vægtet efter
betydning.
Fastlæggelsen af standardiserede tekniske
principper og planlægningsmæssige principper
ligger allerede til grund for en afvejning af
muligvis berørte offentlige interesser og
retsstillinger (jf. Begrundelse for de enkelte
forskrifter
og
principper),
således
at
fastlæggelsen af standardiserede tekniske
principper og planlægningsmæssige principper
desuden allerede indeholder en "forprøvning" af
mulige alternativer.

4.2 Tilslutningskoncepter
4.2.1 Standardkoncept Nordsøen:
Jævnstrømssystem
4.2.1.1

Forbindelse mellem
konverterplatform og offshorevindmølleparker: Standardkoncept
66 kV

Sammenfatning
•

Fastlæggelse
af
det
66-kV
tilslutningskoncept som standard for EØZ
i Nordsøen

•

Kabelende-lukningen på de 66 kV
søkabelsystemer
fungerer
som
grænseflade mellem transmissionsnetudbydere
og
havvindmølleparkentreprenører

•

Ved de geografiske krav i et område er en
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•

afvigelse fra standardkonceptet mulig

Sammenfatning

Såfremt afvigelse af nødvendig, skal
fastlæggelsen af tilslutningskonceptet for
BFO-N 16/17 ske med en driftsspænding
på 155 kV

•

Udførelse
af
HGÜ-systemer
selvstyrende VSC-teknologi

•

Standardtransmissionsspænding
+/- 320 kV

•

Standardtransmissionseffekt 1.000 MW

•

Ved de geografiske krav i et område er en
afvigelse
fra
standardtransmissionseffekten mulig

•

Tilslutning af offshore-vindmølleanlæg til
konverterplatformen
i
66-kV
vekselstrømsteknologi

4.2.2 Standardkoncept Østersøen:
Vekselstrømssystem

Sammenfatning
•
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Fastlæggelse
vekselstrømstilslutningskonceptet
standard for EØZ i Østersøen

af
som

i

4.3.2 Vekselstrømssystem Østersøen

4.3 Standardiserede tekniske
principper

4.3.2.1

Vekselstrømssystem:
Transmissionsspænding 220 kV

4.3.1 Jævnstrømssystem Nordsøen

4.3.2.2

Vekselstrømssystem: Udnyttelse
af transformerplatform via
elnetoperatøren

.
4.3.1.1

Jævnstrømssystem: Selvstyret
teknologi
Sammenfatning

4.3.1.2

Jævnstrømssystem:
Transmissionsspænding +/320 kV

4.3.1.3

Jævnstrømssystem:
Standardydelse 1.000 MW

4.3.1.4

Krav til art og antal nødvendige
skiftepaneler

4.3.1.5

Skaffe forudsætninger for
indbyrdes forbindelser

4.3.1.6

66-kV tilslutningskoncept

•

Standardtransmissionsspænding 220 kV

•

Planlægning
og
opførelse
af
transformerplatform via projektoperatør,
udnyttelse via elnetoperatøren skal gøres
muligt.

4.3.3 Indbyrdes forbindelse
4.3.4 Grænseoverskridende
søkabelsystemer
4.3.4.1

Bundtede jævnstrømssøkabelsystemer

4.3.4.2

Hensyntagen til samlet system
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koordination af etablerings- og
lægningsarbejder

4.4 Planlægningsprincipper
Ifølge § 5 stk. 1 nr. 11 WindSeeG indeholder
FEP
bestemmelser
vedrørende
planlægningsprincipper.
Planlægningsprincipperne gælder for området i
den tyske EØZ og bygger på målene samt
principperne for udviklingsplanen.
I det følgende bestemmes først generelle
planlægningsprincipper.

Til undgåelse eller begrænsning af
kumulative konsekvenser skal der under
hensyntagen
til
de
projektspecifikke
rammebetingelser ske en tidsmæssig
samordning
af
etableringseller
lægningsarbejderne.
4.4.1.2

4.4.1 Generelle principper
I det følgende anføres planlægningsprincipper
for havvindmøller, platforme og offshorenettilslutninger.
Sammenfatning
•
•

Skibstrafikkens sikkerhed og effektivitet
må ikke forringes

•

Lufttrafikkens sikkerhed og effektivitet må
ikke forringes

•

Nedrivningspligt og sikkerhedsydelse

•

Hensyntagen til alle
godkendte udnyttelser

•

Hensyntagen til kulturgoder

•

Støjreduktion

•

Minimering af systemer til erosionssikring

•

Hensyntagen til officielle
forskrifter eller koncepter

•

Emissionsbegrænsning

•

Hensyntagen til steder, hvor der er fundet
våben

•

Installation af sonartranspondere

4.4.1.1

Under opstilling og drift af havvindmøller,
platforme
og
undervandskabler
må
skibstrafikkens sikkerhed og effektivitet ikke
forringes.
4.4.1.3

Tidsmæssig overordnet koordination af
etablerings- og lægningsarbejder

bestående

og

standarder,

Tidsmæssig overordnet

Ingen forringelse af
skibstrafikkens sikkerhed og
effektivitet

Ingen forringelse af lufttrafikkens
sikkerhed og effektivitet

Under opstilling og drift af havvindmøller,
platforme
og
undervandskabler
må
lufttrafikkens sikkerhed og effektivitet ikke
forringes.
4.4.1.4

Nedrivningspligt og
sikkerhedsydelse

Efter
udnyttelsesopgaven
skal
havvindmøller,
platforme
samt
søkabelsystemer kunne demonteres. Hvis
demonteringen medfører større skadelige
miljøpåvirkninger end en forbliven, skal der
ses helt eller delvist bort fra den,
medmindre demonteringen er nødvendig af
sikkerhedsmæssige grunde og af hensyn til
trafikkens sikkerhed og effektivitet. I tilfælde
af en forbliven skal der planlægges egnede
overvågningsforanstaltninger, hvad angår
eventuelle fremtidige farer.
Ved en
demontering skal der tilstræbes en
genanvendelse af komponenterne før en
genvinding, og dette før en energimæssig
udnyttelse eller herudover en - påviselig forskriftsmæssig bortskaffelse på land. Der
skal stilles kaution for opfyldelse af
demonteringspligten.
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4.4.1.5

Hensyntagen til alle bestående og
godkendte udnyttelser

På bestående og godkendte rørledninger
samt bestående, godkendte og inden for
rammerne
af
denne
plan
fastlagte
undervandskabler, offshore-vindmølleparker
og øvrige høje bygninger skal der tages
behørigt hensyn, idet der, for så vidt
byggegrundforholdene ikke kræver større
afstande, regelmæssigt skal overholdes en
afstand på 500 m. Ved valget af placeringer
fra havvindmøller og platforme samt
ruteføringen af søkabelsystemerne skal der
desuden tages hensyn til bestående og
godkendte
udnyttelser
og
udnyttelsesrettigheder, samt til skibsfartens
interesser,
nationale
forsvars
og
forsvarsalliancers interesser samt fiskeriets
interesser.
Planlægning,
opførelse
og
drift
af
havvindmøller,
platforme
og
søkabelsystemer skal gennemføres efter
nøje afstemning mellem transmissionsnetudbyderen
og
offshore-vindmølleparkentreprenører.
4.4.1.6

Hensyntagen til kulturgoder

Ved valg af placering eller tracé skal der
tages hensyn til findesteder for kulturgoder.
Hvis der under planlægningen eller
opførelsen af vindmølleparker, platforme
eller henholdsvis søkabelsystemer stødes
på
hidtil
ikke
kendte
eksisterende
kulturgoder på havbunden, skal der træffes
passende foranstaltninger til sikring af
kulturgodet.
4.4.1.7

Støjreduktion

Til
støjreduktion
skal
der
afprøves
anvendelse
af
alternative
støjsvage
fundamenteringsformer.
Når
vindmølleanlæg eller platforme installeres
med
pilotering,
skal
der
under
nedramningen
af
fundamenterne

planlægges
en
effektiv
teknisk
støjreduktion. Støjreduktionskonceptet skal
i god tid integreres i de designmæssige
rammer for fundamenteringskonstruktionen.
I forbindelse hermed skal BMU's (det tyske
miljøministerium) støjbeskyttelseskoncept
overholdes.
4.4.1.8

Minimering af systemer til
erosionssikring

Systemer til erosionssikring skal reduceres
til et minimum.
4.4.1.9

Hensyntagen til officielle
standarder, forskrifter eller
koncepter

Under planlægning, opførsel og drift af
vindmølleanlæg,
platforme
og
søkabelsystemer skal officielle standarder,
forskrifter og koncepter overholdes.
4.4.1.10

Emissionsbegrænsning

Emissioner skal minimeres.
4.4.1.11 Hensyntagen til steder, hvor der er
fundet våben
Ved valg af placering eller tracé skal der
tages hensyn til kendte steder, hvor der er
fundet våben. Hvis der under planlægningen
eller
opførelsen
af
vindmølleparker,
platforme
eller
henholdsvis
søkabelsystemer stødes på hidtil ikke
kendte eksisterende våben, skal der træffes
passende beskyttelsesforanstaltninger.
4.4.1.12 Installation af sonartranspondere
I egnede hjørner af vindmølleparkerne og
platformene
skal
der
installeres
sonartranspondere.
4.4.2 Arealer og havvindmøller
I det følgende anføres planlægningsprincipper
for arealer, først og fremmest til opførelse og
drift af havvindmøller.
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Sammenfatning

4.4.3 Platforme

•

Opmærksomhed omkring naturreservater
og lovbeskyttede biotoper

•

Sparsom arealanvendelse

I det følgende anføres planlægningsprincipper
for
platforme.
Platforme
omfatter
konverterplatforme,
samleplatforme,
transformerplatforme samt boligplatforme.

•

Afstande mellem arealer til hinanden og til
vindmølleanlæg

Sammenfatning

4.4.2.1

Opmærksomhed omkring
naturreservater og lovbeskyttede
biotoper

Det er ikke tilladt at opstille havvindmøller i
naturreservater. Ved den konkrete opstilling
og drift af havvindmøller skal negative
konsekvenser for havmiljøet undgås, især
de
naturlige
funktioner
og
den
økosystemiske betydning for havet.
Kendte forekomster af
lovbeskyttede
isotoper efter § 30 BNatSchG eller
tilsvarende strukturer skal undgås ved
opstilling af vindmølleanlæg.
Forskrifterne i § 45 a en lov til ordning af
vandhusholdningen (WHG) 6 skal følges, den
bedste miljøpraksis ("best environmental
practice") ifølge Helsinki- eller OSPARkonventionen samt moderne teknik skal
anvendes og særskilt konkretiseres.
4.4.2.2

Sparsom arealanvendelse

De enkelte vindmølleanlæg skal placeres så
arealbesparende som muligt.
4.4.2.3

Afstande mellem arealer til
hinanden og til vindmølleanlæg

Vindmølleanlæg har en indbyrdes afstand
på mindst fem gange rotorens diameter.

•

Opmærksomhed omkring naturreservater
og hensyntagen til lovbeskyttede biotoper

•

Arealbehov samt ekstra manøvrerum

•

Udlægning af platformene skal tage
hensyn til behovet for midlertidige boliger;
ingen udnyttelse ud over tre år

4.4.3.1

Opstilling af platforme i naturreservater er
ikke tilladt. Ved den konkrete opstilling og
drift
af
platforme
skal
negative
konsekvenser for havmiljøet undgås, især
de
naturlige
funktioner
og
den
økosystemiske betydning for havet.
Kendte forekomster af
lovbeskyttede
isotoper efter § 30 BNatSchG eller
tilsvarende strukturer skal så vidt muligt
undgås ved opstilling af platforme.
Forskrifterne i § 45 a en lov til ordning af
vandhusholdningen (WHG) 7 skal følges, den
bedste miljøpraksis ("best environmental
practice") ifølge Helsinki- eller OSPARkonventionen samt moderne teknik skal
anvendes og særskilt konkretiseres.
4.4.3.2

6

Lov af 31. juli 2009, BGBI, I S. 2585, der senest er blevet
ændret via artikel 1 i loven af 18. juli 2017 (BGBl. I
S. 2771).

Opmærksomhed omkring
naturreservater og hensyntagen til
lovbeskyttede biotoper

7

Arealbehov

Lov af 31. juli 2009, BGBI, I S. 2585, der senest er blevet
ændret via artikel 1 i loven af 18. juli 2017 (BGBl. I
S. 2771).
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Til en konverterplatform afsættes et areal på
100 x 200 m. Til transformerplatformen
afsættes et areal på 100 x 100 m. Ved
platforme, der er samordnet ved siden af
hinanden, afsættes yderligere manøvrerum.
4.4.3.3

•

Skånende lægningsmetode

•

Overdækning

•

Formindskelse af sedimentopvarmningen
(efterlevelse af 2 K-kriterium)

•

Hensyntagen til naturreservater
lovbeskyttede biotoper

Midlertidige boliger

Offshore-bygninger skal allerede ved
udlægningen tage hensyn til midlertidige
boliger
(Temporary
Living
Quarters,
kortform TLQ). Dette omfatter især
byggesikkerheden,
forsyning
og
bortskaffelse samt behandling af spildevand
og spørgsmål vedrørende arbejdssikkerhed
inklusive redningsveje og -midler.
Midlertidige boliger skal som hovedregel
ikke
bestå
længere
end
til
idriftsættelsesfasen for den pågældende
bolig. De må ikke benyttes i mere end tre år.
4.4.4 Søkabelsystemer
I det følgende anføres planlægningsprincipper
for søkabelsystemer, hvorunder der med denne
plan menes strømkabelsystemer som offshorenettilslutninger,
grænseoverskridende
søkabelsystemer og indbyrdes forbindelser. For
søkabelsystemer i vindmølleparkens interne
kabling
gælder
de
følgende
planlægningsprincipper 4.4.4.6 og 4.4.4.8.

Sammenfatning
•

250 m

Størst mulige bundtning i forbindelse med
en parallelføring

•

Afstand ved paralleludflytning: 100 m;
efter hvert andet kabelsystem 200 m

•

Føring gennem grænsekorridorer

•

Vinkelret krydsning af skibsfart med
prioritet og med restriktioner

•

Undgå krydsninger, men når det er
tvingende nødvendigt, så om muligt
vinkelret; afstand mellem vendepunkter

4.4.4.1

og

Bundtning

Ved udflytning af søkabelsystemer skal
tilstræbes størst mulig bundtning til
hinanden
i
forbindelse
med
en
parallelføring. Desuden skal tracéen vælges
så parallelt som muligt med bestående
strukturer.
4.4.4.2

Afstand ved paralleludflytning

Ved paralleludflytning af søkabelsystemer
skal der holdes en afstand på 100 m mellem
de enkelte systemer. Efter hvert andet
kabelsystem skal der holdes en afstand på
200 m. Herved skal der navnlig i Østersøen
tages
højde
for
de
konkrete
byggegrundforhold.
4.4.4.3

Føring gennem grænsekorridorer

Søkabelsystemer,
som
landsættes
i
Tyskland,
skal
grundlæggende
føres
igennem de ved grænsen til EØZ og den 12sømilezone fastlagte grænsekorridor N-I til
N-IV eller O-I og O-III.
Grænseoverskridende søkabelsystemer skal
desuden føres igennem den på grænsen til
EØZ og de 12-sømilezone fastlagte
grænsekorridorer N-V til N-XVII, eller O-I til
O-XIV.
Grænseoverskridende
søkabelsystemer,
som ikke landsættes i Tyskland, bør på
grund af de stærkt begrænsede til rådighed
værende tracéer i tysk territorialfarvand ikke
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føres igennem grænsekorridorerne N-I til NV.
4.4.4.4

Krydsning af skibsfart med
prioritet og med restriktioner

For de i udviklingsplanen for EØZ fastlagte
prioritets- og restriktionsområder skal
søkabelsystemer så vidt muligt krydses på
den korteste vej, såfremt en parallelføring til
bestående bygningsanlæg ikke er mulig.
4.4.4.5

Krydsninger

Krydsninger af søkabelsystemer skal så vidt
muligt undgås. Det gælder både indbyrdes
og med andre eksisterende rørledninger og
eksisterende eller inden for rammerne af
denne plan fastlagte undervandskabler. Når
krydsninger ikke kan undgås, skal disse
udføres i overensstemmelse med det
aktuelle tekniske niveau og så vidt muligt
vinkelret.
4.4.4.6

Skånende lægningsmetode

Til beskyttelse af havmiljøet skal der ved
udflytning af søkabelsystemer vælges en så
skånende lægningsmetode som muligt.
4.4.4.7

Overdækning

søkabelsystemer skal der især tages hensyn
til
havmiljøbeskyttelsen,
skibsfarten,
konkurrencen,
fiskeriet
samt
systemsikkerheden.
4.4.4.8

Sedimentopvarmning

Ved udlægning af søkabelsystemer skal
potentielle skader på havmiljøet som følge
af en kabelinduceret sedimentopvarmning
mindskes i størst muligt omfang. Som
naturbeskyttelsesfaglig
forsigtighedsgrænse skal det såkaldte "2 Kkriterium" overholdes, som foreskriver en
maksimalt tolerabel temperaturstigning i
sedimentet på 2 grader (Kelvin) i en
sedimentdybde på 20 cm.
4.4.4.9

Hensyntagen til naturreservater og
lovbeskyttede biotoper

Ved udlægningen af søkabelsystemer skal
mulige skader på havmiljøet minimeres.
Tilmed bør søkabelsystemer så vidt muligt
udlægges uden for naturreservater.
Kendte forekomster af
lovbeskyttede
isotoper efter § 30 BNatSchG eller
tilsvarende strukturer skal så vidt muligt
undgås ved udlægning af søkabelsystemer.

Ved bestemmelse af den permanent
garanterede
overdækning
af

4.5 Muligheder for afvigelse
4.5.1 Standardiserede tekniske principper
4.5.2 Planlægningsprincipper

Ved afvigelse fra planlægningsprincipper, der
ikke er ufravigelige, skal der ske ansøgning
via
den
relevante
individuelle
godkendelsesprocedure. Enhver afvigelse

skal
i
den
individuelle
godkendelsesprocedure
for
ethvert
planlægningsprincip være forståelig og
plausibel at begrunde. Derved skal indholdet i
de lovmæssige krav i den individuelle
godkendelsesprocedure vedlægges. Især
skal følgende fremlægges og forelægges til
prøvning:
•

Begrundelse for enhver afvigelse fra
ethvert
planlægningsprincip
og
fremlæggelse
af
indholdet
i
de
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lovmæssige krav
•

Fremstilling af mulige berøringer af
offentlige og private interesser og private
anliggender og interesser

•

Aftale eller samtykke med eller fra berørt
tredjepart

•

Hensyntagen til den sparsomme og
skånende anvendelse af arealet i henhold
til § 2 stk. 2 nr. 6 ROG

effekttæthed. Derefter sker der i givet fald en
korrektion af den forventede effekt, der skal
installeres, hvis den mulige effekt på det
respektive
areal
er
begrænset
af
netforbindelsens kapacitet. En skematisk
fremstilling af metoden til effektmålingen vises i
Abbildung 6.

4.6 Planlægningshorisont
4.7 Bestemmelse af den formodede
effekt, der skal installeres
4.7.1 Mål for effektmålingen

Illustration 6: Skematisk fremstilling af metoden til effektmålingen

4.7.3 Kriterierne for effektbestemmelse

4.7.2 Metode for effektmålingen i Zone 1 og
2
Under forenklede antagelser bestemmes den
mulige effekt på et defineret areal via den
tilgrundliggende
anlægsteknik
for
vindmølleanlæg
(især
nominel
ydelse,
rotordiameter) samt den individuelle afstand.
For at sikre en effektiv planlægning af
udbygningen af vindkraft til havs og deres
netforbindelser, skal der tages højde for
yderligere
kriterier
i
forbindelse
med
bestemmelse af den formodede effekt, der skal
installeres. Tilmed sker der en kategorisering af
de betragtede arealer på grundlag af de
kriterier, der beskrives i det følgende. Målet er
at identificere arealer, hvor en højere eller
lavere effekttæthed kan anvendes på grundlag
af vurderingen ved hjælp af kriterier.
Alt efter om et areal opfylder et af de i det
følgende nævnte kriterier, indplaceres det i en
af de to kategorier til bestemmelse af den
effekttæthed,
der
skal
anvendes.
Til
bestemmelse af den formodede effekt, der skal
installeres, bliver det pågældende indtastede
areal multipliceret med den anvendte

Illustration 7: Effekttæthed for offshore-vindmølleparker i den
tyske Nord- og Østersø i afhængighed af deres geometri
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Illustration 8: Mellemste vindhastighed [m/s] i 116m højde for
COSMO−REA6 mellem 1995 og 2014 (Kilde: DWD)

Illustration 11: Eksempel på anvendelse af kriterium 2 til kontrol af
graden af skygge gennem nærtliggende vindmølleparker

Specifik effekt
Illustration 9: Fordeling af vindhastigheden i 90 m højde fra FINO
1, FINO 2 og FINO 3 2009-2014 (Borsche, Kaiser-Weiss, &
Kaspar, 2016)

𝑝𝑝𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 =

𝑃𝑃𝑁𝑁

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑝𝑝𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

Specifik effekt for WEA i watt / m²
rotorareal

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Rotorareal for WEA i m²

𝑃𝑃𝑁𝑁

Nominel effekt for WEA i MW

Illustration 10: Mangeårig vindretningsfordeling i Nordsøen
(venstre: FINO 1,90 m højde) og i Østersøen (højre: FINO 2,92 m
højde) (Kilde: Fraunhofer IWES)

Illustration 12: Specifik ydelse af vindenergianlæg i europæiske
vindmølleparker (Borrmann, Rehfeldt, Wallasch, & Lüers, 2018)
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4.7.4 Anvendt effekttæthed

Kategori B

Illustration 13: Effekttæthed for realiserede og planlagte vindmølleparker, hvor der er indgået kontrakt om eller tildelt netforbindelse i
Nord- og Østersøen

Tabel 2: Kategorisering af arealerne til bestemmelse af den
formodede effekt, der skal installeres

Arealkategori
Anvendt effekttæthed
[MW/km²]

A
14

B
17

4.7.5 Bestemmelse af den formodede
effekt, der skal installeres i zone 3

𝑝𝑝𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗

Vindmølleparkens
effekttæthed [MW/km²]

korrigerede

𝑛𝑛

Antal WEA i vindmølleparken

𝑃𝑃𝑁𝑁

Nominel effekt for WEA i MW

𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝑊

Antal
marginale
vindmølleparken

WEA

for

Vindmølleparkens areal [km²]

Korrigeret effekttæthed efter (Borrmann,
Rehfeldt, Wallasch, & Lüers, 2018)

Illustration 14: Korrigeret effekttæthed for europæiske offshorevindmølleparker (Borrmann, Rehfeldt, Wallasch, & Lüers, 2018)

𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑝𝑝𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ = �𝑛𝑛 − � + 1�� ∙
2
𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝑊
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Tabel 3: Eksempel på sammenligning (korrigeret) af effekttæthed
for to offshore-vindmølleparker

Vindmøllepark

Alpha
Ventus

ArkonaBecken
Südost

ca. 4

ca. 37

Effekttæthed [MW/km²]

ca. 15,4

ca. 9,7

Korr. Effekttæthed
[MW/km²]

ca. 7,7

ca. 7,7

Areal [km²]
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4.8.1 Metode for anvendelse af kriterierne

4.8 Kriterier for bestemmelse af
arealer og den tidsmæssige
rækkefølge af deres licitation
Ved fastlæggelse af arealerne i FEP samt den
tidsmæssige sekvens for deres licitation angiver
WindSeeG de kriterier, der skal anvendes i § 5,
stk.
4.
Det
overordnede
mål
med
fastlæggelserne er, at udbygningen af
havvindmøller
og
de
tilhørende
tilslutningssystemer på disse arealer udføres
synkront, og at de eksisterende nettilslutninger
desuden anvendes og udnyttes effektivt.
Derved sikres, at alle havvindmøller tilsluttes
rettidigt, og at nettilslutningerne ikke ligger
ubenyttede. På denne måde bør udbygningen i
udnyttelse
af
vindenergi
blive
så
omkostningseffektiv
som
muligt.
Ved
anvendelsen af de kriterier, der er nævnt i § 5
stk. 4 punkt 2 WindSeeG, er målet altid,
ligesom det generelle mål med loven, at opnå
og garantere en omkostningseffektiv udvidelse
af brugen af vindkraft til havs. Optællingen i
punkt 2 er ikke endelig.
I henhold til § 5 stk. 5 WindSeeG er områderne
samt arealerne og den tidsmæssige rækkefølge
af deres licitation desuden bestemt således, at
havvindmøller med en forventelig installeret
effekt på 700 til 900 MW og i gennemsnit højst
840 MW liciteres til hver budtermin i henhold til
§ 17 WindSeeG og idriftsættes pr. kalenderår
fra år 2026.

4.8.2 Beskrivelse af de kriterier, der skal
anvendes
4.8.2.1

Kriterium 1: Effektiv brug og
kapacitetsudnyttelse af Offshorenettilslutningerne med
idriftsættelse frem til slutningen af
2025

Tabel 4: Netværksforbindelsessystemer med idriftsættelse frem til
slutningen af 2025 og tilgængelig transmissionskapacitet

Navn

År for
idriftsættel
se

Tilgængelig
transmissionskapa
citet

Nordsøen
NOR-3-3
(DolWin6/kappa)

2023

658,25 MW

Østersøen
--

4.8.2.2

Kriterium 2: Ordnet og effektiv
planlægning, opstilling,
idriftsættelse, brug og
kapacitetsudnyttelse af offshorenettilslutningerne med
idriftsættelse fra 2026

4.8.2.3

Kriterium 3: Geografisk nærhed af
kysten

Illustration 15: Tyske Nordsø med fremstilling af afstandszoner for
O-NEP
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Retningslinjer og principper

Illustration 16: Tyske Østersø med fremstilling af afstandszoner
for O-NEP

4.8.2.4

Kriterium 4: Udnyttelseskonflikter
på et areal

4.8.2.5

Kriterium 5: Forventelig faktisk
bebyggelsesgrad på et areal

4.8.2.6

Kriterium 6: Forventelig installeret
effekt

4.8.2.7

Kriterium 7: Afbalanceret fordeling
mellem Nord- og Østersøen

4.8.2.8

Supplerende kriterium for
territorialfarvand: Faktisk
tilgængelighed af arealet

Bestemmelser

5 Bestemmelser

Tabel 5: Oversigt over områder til vindkraft til havs

Område

5.1 Områder til opstilling og drift af
havvindmøller
Ifølge § 5, stk. 1, nr. 1 WindSeeG, indeholder
FEP bestemmelser om arealer til opførelse og
drift af havvindmøller.
I denne plan bliver der nu i alt fastlagt 13
områder i EØZ i Nordsøen 8 og i EØZ i
Østersøen tre områder til havvindmøller. Se
venligst kapitel 4.6. Områderne er af hensyn til
overskueligheden markeret med henholdsvis
bogstaverne N for Nordsøen og O for
Østersøen og nummereret fra 1 til 13.
Fastlæggelsen og afgrænsningen af områderne
beror især på bestemmelserne for udviklingen
samt hensynet til yderligere offentlige og private
interesser.
Oversigter
over
vedtagne
anvendelser og beskyttelsesarealer samt
planlægningsmæssigt fastlagte områder findes i
BFO-N 16/17 (kapitel 12) og BFO-O 16/17
(kapitel
11).
Se
venligst
kapitel
7.
Fastlæggelsen af områderne er i vid
udstrækning overtaget fra O-NEP eller BFO.
Områderne N-1 til N-4 samt alle områderne i
Østersøen befinder sig i Zone 1 i O-NEP.
Områderne N-5 til N-8 ligger i zone
2,områderne N-9 til N-13 i O-NEP zone 3.

8

BSH har tegn på udnyttelseskonflikter, som sætter
grundlæggende spørgsmålstegn ved fastlæggelsen af
område N-5. Især kan overvejelser om fuglebeskyttelse
som offentlig interesse tale imod en fastlæggelse. Se
venligst kapitel 7.

Størrelse
[km²]

Zoneinddeling
af O-NEP

ca. 79
ca. 223
ca. 312
ca. 152
ca. 185
ca. 249
ca. 163
ca. 170
ca. 196
ca. 162
ca. 346
ca. 237
ca. 228

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3

ca. 134
ca. 101
ca. 30

1
1
1

Nordsøen
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10
N-11
N-12
N-13

Østersøen
O-1
O-2
O-3
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Illustration 17: Områder i den tyske EØZ i Nordsøen

Illustration 18: Områder i den tyske EØZ i Østersøen

Bestemmelser

Område
N-1
befinder
sig
mellem
trafiksepareringssystemerne "German Bight
Western Approach" og "Terschelling German
Bight". Syd for områderne ligger naturreservatet
"Borkum
Riffgrund",
øst
for
det
planlægningsmæssigt
fastlagte
prioritetsområde 3 for skibsfart. På den vestlige
side af området løber EØZ-grænsen til Holland.
Området ligger i det planlægningsmæssigt
fastlagte prioritetsområde for vindenergi
"Nördlich Borkum".
Område
N-2
ligger
nordøstligt
for
naturreservatet
"Borkum
Riffgrund"
og
begrænses i det nordøstlige område af
rørledningen "Norpipe". Mod syd eller mod nord
begrænses det af parallellen til de i
trafiksepareringssystemerne
beliggende
restriktionsområder for skibsfart. Tilsvarende
gælder for den østlige side. Området ligger i det
planlægningsmæssigt
fastlagte
prioritetsområde for vindenergi "Nördlich
Borkum".
Område N-3 befinder sig ligeledes mellem de to
trafiksepareringssystemer
vest
for
det
planlægningsmæssigt
fastlagte
prioritetsområde for rørledninger "Europipe 2".
Den vestlige halvdel af området ligger i det
planlægningsmæssigt
fastlagte
prioritetsområde for vindenergi "Nördlich
Borkum". Igennem området løber i nordøstlig
retning rørledningen "Europipe 1", som er sikret
via passende prioritets- og restriktionsområder.
Område N-4 er placeret nord for Helgoland. På
den østlige side grænser det op til
fuglereservatet "Östliche deutsche Bucht" eller
til Område II i naturreservatet "Sylter Außenriff
– Östliche Deutsche Bucht“. Området svarer til
det i udviklingsplanen fastlagte prioritetsområde
for vindenergi "Südlich Amrumbank".
Området N-5 ligger vest for Sild eller i udkanten
af naturreservatet "Sylter Außenriff – Östliche
Deutsche Bucht".

BSH har tegn på udnyttelseskonflikter, som
sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved
fastlæggelsen af området N-5. Især kan
overvejelser om fuglebeskyttelse som offentlig
interesse tale imod en fastlæggelse. Se venligst
kapitel 7.
Område
N-6
befinder
sig
nord
for
trafiksepareringssystemet
„German
Bight
Western Approach“. I østlig retning afgrænses
området af prioritetsområde for skibsfart 12 og i
nordlig retning gennem skibsfartrute 6. Vest for
området løber EØZ-grænsen til Holland.
Område
N-7
ligger
nord
for
trafiksepareringssystemet
„German
Bight
Western Approach“. Mod vest afgrænses det af
prioritetsområde for skibsfart 12, og mod
nordøst af prioritetsområdet for rørledninger
("Norpipe").
Område N-8 svarer til det i
fastlagte prioritetsområde
"Östlich Austerngrund". Mod
området af prioritetsområdet
(Europipe 1), mod øst
skibsfartsruterne 4, 5 og 6.

udviklingsplanen
for vindenergi
vest afgrænses
for rørledninger
og nord af

Område N-9 afgrænses af skibsfartsruterne 6
og 10 samt af prioritetsområdet for rørledninger
("Norpipe").
Område N-10 ligger mellem skibsfartsruterne 4,
6 og 10 samt prioritetsområdet for rørledninger
("Europipe 1").
Område N-11 afgrænses af skibsfartsruterne 4,
5
og
6,
det
grænseoverskridende
søkabelsystem "NorNed" samt naturreservatet
"Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“.
Område N-12 afgrænses af skibsfartsruterne 4
og
10
og
det
grænseoverskridende
søkabelsystem "NorNed".
Område N-13 afgrænses af skibsfartsrute 10 og
af naturreservatet "Sylter Außenriff – Östliche
Deutsche Bucht".
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Område O-1 ("Westlich Adlergrund“) befinder
sig nordøst for øen Rügen ved grænsen til den
polske EØZ. Området ligger nord for
naturreservatet
"Pommersche
Bucht
Rönnebank" samt nord for prioritetsområde 21
for skibsfart. Vest for området ligger
prioritetsområde 20 for skibsfart, på den østlige
side løber EØZ-grænsen til Polen. Området
omfatter det planlægningsmæssigt fastlagte
prioritetsområde "Westland Adlergrund".

5.2 Arealer til opstilling og drift af
havvindmøller
5.2.1 Bestemmelser af arealer

Tabel 6: Oversigt over arealer til vindkraft til havs

Område O-2 („ArkonaSee“) ligger nordøst for
øen Rügen. Området begrænses mod Nord,
Øst og Syd af prioritetsområdet 19, 20 og 21 for
skibsfart. Mod vest grænser området op mod et
prioritetsområde for forskning.
Område O-3 ("Kriegers Flak") befinder sig
nordvest for øen Rügen. Området afgrænses i
Nord af den svenske EØZ-grænse, mod vest af
den danske EØZ-grænse i syd såvel som i øst
af prioritetsområde 19 for skibsfart. Dette
område omslutter det planlægningsmæssigt
fastlagte prioritetsområde for vindenergi
"Kriegers Flak".

Områ
Areal
de
Nordsøen

Arealstørr
else [km²]

Tilslutningsko
ncept

N-1
N-2
N-3

ca. 17
ca. 43
ca. 19
ca. 23
ca. 56
ca. 42
ca. 16
ca. 52
4)
ca. 86

66 kV
66 kV
1)
155 kV
1)
155 kV
n. a.
3)
155 kV
3)
155 kV
66 kV
66 kV

ca. 26
ca. 20
-

AC-tilslutning
-

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9

N-3.5
N-3.6
N-3.7
N-3.8
2)
N-5.4
N-6.6
N-6.7
N-7.2
4)
N-9.1

Østersøen
O-1
O-2
O-3

O-1.3
5)
O-2.2
-

1)

Arealerne N-3.7 og N-3.8 tilsluttes tilslutningssystemet
NOR-3-3, som allerede idriftsættes i 2023, og således
med det 155 kV tilslutningskoncept.
2)

Fastlæggelsen af arealet N-5.4 er grundlæggende
tvivlsom. Der henvises til kapitel 5.1, 5.2.2 og 7.

3)

Arealerne N-6.6 og N-6.7 forbindes på grund af den
forholdsvis store afstand imellem dem samt de territoriale
begrænsninger for kabeltracéer til det 155 kV
tilslutningskoncept.

4)

Arealet N-9.1 er ikke i fuld overensstemmelse med
loven. Udvidelsesmål kræves. I kap 5.5 tages der følgelig
kun hensyn til et delareal af det her fastlagte areal N-9.1.
5)

Fastlæggelsen af arealet O-2.2 er tvivlsom. Der
henvises til kapitel 5.2.2 og 7.

Bestemmelser

Nordsøen

Illustration 19: Arealer i den tyske EØZ i Nordsøen

Henvisninger:
Til N-5.4: Fastlæggelsen af arealet N-5.4 er grundlæggende tvivlsom. Der henvises til kapitel 5.1, 5.2.2 og 7.
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Illustration

20:

Arealer

i

områderne

N-3,

N-6,

N-7

og

N-9

i

den

tyske

EØZ

i

Nordsøen

Bestemmelser

Østersøen

Illustration 21: Arealer i den tyske EØZ i Østersøen
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5.2.2 Afgørende kriterier for beslutningen
med hensyn til fastlæggelsen af
arealerne
Tabel 7: Oversigt over afgørende kriterier for beslutningen mod
en arealfastlæggelse

Områ
de

Areal

Afgørende kriterier for
beslutningen mod en
arealfastlæggelse

Nordsøen
N-5
N-8

N-5.4
-

Kriterium 4
Kriterium 2

Østersøen
1)

O-1
1)
O-2
1)

O-2.2

Kriterium 4 og 6
Kriterium 4, 5 og 6

Der henvises til kapitel 6, hvori tilgængelig
netværksforbindelseskapacitet
for
pilotvindmøller
i
områderne O-1 og O-2 erklæres. For vejledning om
mulige brugskonflikter henvises til miljørapporterne samt til
kapitel 7.6. Det vil alene være op til den senere
godkendelsesproces for pilothavvindmøller til søs at
afgøre, om og præcis hvor opstilling og drift af
pilothavvindmøller vil være lovlig.

Bestemmelser

5.3 Forventelig installeret effekt
Tabel 8: Oversigt over forventelig installeret effekt på arealerne til havvindmøller.

Område

Arealbetegnelse

Arealstørrelse
[km²]

Anvendt
effekttæthed
[MW/km²]

Forv. installeret
effekt [MW]

N-3.5

ca. 17

14

234

Nordsøen

N-3

N-6
N-7
N-9

N-3.6

ca. 43

15

1)
2)

666

N-3.7

ca. 19

12

N-3.8

ca. 23

14/17

N-6.6

ca. 42

17

706

N-6.7

ca. 16

17

273

17

900

12

1.000

N-7.2
N-9.1

ca. 52
4)

ca. 86

4)

225
3)

345

4)

Østersøen
2)

O-1
O-1.3
ca. 26
11
300
Individuel fastlæggelse under hensyntagen til udnyttelse af en minimumskapacitet på 900 MW ved DCforbindelsessystemer i Nordsøen
1)

2)

Individuel fastlæggelse under hensyntagen til den til rådighed værende netværksforbindelseskapacitet

3)

Arealet N-3.8 er på grund af et datakabel underinddelt i to delarealer, hvorfra der til det nordøstlige delareal anvendes
2
2
en effekttæthed på 17 MW/km og for det sydvestlige delareal anvendes en effekttæthed på 14 MW/km .

4)

Der henvises til kapitlet 5.5 til delareal af arealet N-9.1.
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5.4 Bestemmelser for
territorialfarvandet

Illustration 22: Mecklenburg-Vorpommerns områder og arealer i tysk territorialfarvand, der i første omgang er formidlet til mulig
opførelse med forbehold for indgåelse af en administrativ aftale

5.4.1 Nødvendighed af en administrativ
aftale
5.4.2 Områder til opstilling og drift af
havvindmøller
5.4.3 Arealer til opstilling og drift af
havvindmøller

5.4.4 Kalenderår for idriftsættelse af
havvindmøller og de tilhørende
nettilslutninger
5.4.5 Forventelig installeret effekt

Bestemmelser

5.5.1 Tidsrækkefølge for de arealer, der
skal udliciteres

5.5 Tidsrækkefølge for de arealer,
der skal udliciteres

Tabel 9: Oversigt over tidsrækkefølge for de arealer, der skal udliciteres, under anvendelse af kriterierne 1 til 8

Kalenderår Kalenderår for
for licitation idriftsættelse

Arealbetegnelse Netværkstilslutningssystem Forv.
(TF=Delareal)
installeret
effekt
[MW]
N-3.7

2021

2026

N-3.8
O-1.3

2022

2027

2023

2028

2025

2029

2030

1)

225

NOR-3-3

1)

345

1)

300
900

OST-1-4

N-7.2

NOR-7-2

1)

N-3.5

NOR-3-2

1)

234

NOR-3-2

1)

666

1)

160

N-3.6
2024

NOR-3-3

O-7.1

2)

OST-7-1

N-6.6

NOR-6-3

1)

706

N-6.7

NOR-6-3

1)

273

NOR-9-1

1)

391

N-9.1 TF 1

Sum af forv.
installeret effekt
[MW]

870

900
900

866

664

Målsystemsum

4.200

Forventet bestand i slutningen af 2025

10.800

Forventet bestand i slutningen af 2030
15.000
1)
Der henvises til forberedelsen, gennemgangen og godkendelsen af netværksudviklingsplanen 2019-2030.
2)

Det er blandt anden en forudsætning, at der indgås en administrativ aftale mellem Mecklenburg-Vorpommern og BSH.
Der henvises til § 11 stk. 1 WindSeeG.

5.5.2 Fremstilling af gennemgangen af den
tidsmæssige rækkefølge ved hjælp af
offshore-nettilslutninger,

netværksforbindelsespunkter og
netværksudbygningen på landjorden

Tabel 10: Oversigt over oplysninger om offshore-nettilslutninger med en idriftsættelse fra 2026 ifølge elnetoperatøren i henhold til
udtalelse af 15. juni 2018

Navn

forv.
netværksforbindelsespunkt

Tidligst mulige
færdiggørelse

forv. transmissionsnet-udbyder

OST-1-4
Område Lubmin/Siedenbrünzow
forv. 2026
50 Hertz Transmission GmbH
NOR-7-2
Büttel
2027
TenneT TSO GmbH
NOR-3-2
Hanekenfähr
2028
Amprion GmbH
1)
NOR-6-3
Hanekenfähr
2029
Amprion GmbH
NOR-9-1
n. a.
n.a.
n. a.
1)
Ifølge udtalelse fra elnetoperatøren af 15. juni 2018, er det ikke muligt at færdiggøre en anden offshore-nettilslutning
med Hanekenfährs netværksforbindelsespunkt før 2029, pga. den samlede (også til lands) planlægnings- og
realiseringstid
og
det
forholdsmæssigt
lange
ledningsafsnit
på
land.
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5.6 Kalenderår for idriftsættelse af
havvindmøller og
nettilslutninger
Tabel 11: Kalenderårsoversigt for idriftsættelse af offshorenettilslutninger, under antagelse af de henvisninger, der er anført i
kapitel 5.5
Navn
Kalenderår
Transmissionskapacitet
for
[MW]
idriftsætning
OST-1-4

2026

OST-7-11)

20271)

300
n.a.

NOR-7-2
NOR-3-2

2027
2028

900
900

NOR-6-3

2029

979

NOR-9-1

2030

1.000

1)

Det er blandt anden en forudsætning, at der indgås en
administrativ aftale mellem Mecklenburg-Vorpommern og
BSH. Der henvises til § 11 stk. 1 WindSeeG.

5.7 Placeringer af
konverterplatforme,
samleplatforme og
transformeranlæg
5.8 Tracéer eller tracékorridorer til
offshore-nettilslutninger

Tabel 12: Oversigt over brugen af grænsekorridorer

5.9 Grænsekorridorer til tysk
territorialfarvand

Grænsekorridor

Søkabelsystemer

N-I

(1) NOR-1-1/DolWin5
(2) NOR-8-1/BorWin3
(3) NOR-2-3/DolWin3
(4) COBRAcable
(1) NOR-7-1/BorWin5
(2) NOR-3-1/DolWin2
(3) NOR-2-2/DolWin1
(4) NOR-2-1 (alpha ventus)
(5) NOR-6-1/BorWin1
(6) NOR-6-2/BorWin2
(7) NOR-3-3/DolWin6
(8) NOR-3-2
(9) NOR-6-3
(10) NOR-9-1
(1) Samkøringslinje til Norge
(2) Samkøringslinje til
Storbritannien
(1) NOR-7-2
(1) NOR-4-2/HelWin2
(2) NOR-4-1/HelWin1
(3) NOR-5-1/SylWin1
(4) NordLink
(5) NOR-7-2
(1) OST-1-1
(2) OST-1-2
(3) OST-1-3
(4) OST-2-1
(5) OST-2-2
(6) OST-2-3
(7) OST-1-4
(8) Samkøringslinje til Sverige
(9) Samkøringslinje til Danmark

N-II

5.9.1 Nuværende stand
5.9.2 Bestemmelser af grænsekorridorer til
tysk territorialfarvand

N-III

N-IV
N-V

O-I
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O-II

O-III

O-IV
O-V
O-XIV

(1) OST-2-1
(2) Indbyrdes forbindelse
mellem "Arcadis Ost 1“ og
"Baltic Eagle“
(1) OST-3-1
(2) OST-3-2
(3) Samkøringslinje til Sverige
(4) Samkøringslinje til Sverige
(5) Samkøringslinje til Danmark
(1) Kontek
(2) Samkøringslinje til Danmark
(1) Samkøringslinje til Danmark
(1) Samkøringslinje til Danmark

5.10 tracéer eller tracékorridorer til
grænseoverskridende
strømledninger,
I forbindelse med denne plan forstås ved
grænseoverskridende søkabelsystemer, som
løber igennem mindst to Nordsø- eller
Østersølande.
5.10.1 Nuværende stand

navnet "Kriegers Flak Combined Grid Solution"
ved at blive bygget. Dette projekt skal forbinde
Danmark og Tyskland, idet et dansk og et tysk
offshore-vindmølleprojekt
forbindes
med
hinanden.
5.10.2 Fastlægning af tracéer og
tracékorridorer til
grænseoverskridende strømkabler
Formålet med denne plan er at sikre plads til
tracéer eller tracékorridorer til potentielle,
grænseoverskridende strømkabler, så det i
fremtiden sikres, at de eksisterende og
planlagte
grænseoverskridende
søkabelsystemer integreres i et samlet system,
hvor de forskellige dele er tilpasset hinanden,
især hvad angår nettilslutninger til offshorevindmølleparkerne.
Ifølge TYNPD 2016 (se kapitel 2.5.4) og
ENTSO-E System Needs Report vedrørende
TYNDP 2018 (ENTSO-E AISBL, 2018) skal der
sikres plads til tracéer eller tracékorridorer til
følgende,
mulige,
grænseoverskridende
strømkabler.

Gennem den tyske EØZ i Nordsøen løber flere
grænseoverskridende strømledninger. For det
første er der i drift et eksisterende
grænseoverskridende søkabelsystem ved navn
"Norfed", som forbinder Holland og Norge med
hinanden.
Endvidere
er
der
projektet
"COBRAcable" under opførelse - et projekt der
skal forbinde Holland og Danmark. Desuden
løber der igennem den tyske EØZ det
godkendte projekt "NordLink", der er under
opførelse, og som er en forbindelse mellem
Norge og Tyskland. Projektet "Viking Link" til
forbindelse af Danmark med Storbritannien er
aktuelt i godkendelsesfasen.

Indenfor rammerne af denne plan fastsættes
der seks yderligere grænseoverskridende
strømkabler i EØZ i Nordsøen. Der er plan om
to forbindelser derfra med en ilandføring i
Tyskland. Begge begynder ved grænsekorridor
N-III i Niedersachsen. Samkøringslinjen til
Norge løber her parallelt med frem til "Europipe
2", til sejlrute 4 og til sejlrute 5 indtil
naturreservatet "Sylter Außenriff - Östliche
Deutsche Bucht", derefter ved grænsen til
naturreservatet
indtil
samkøringslinjen
"NorNed" og sammen med denne videre til
grænsekorridor N-IX.

Også i den tyske EØZ af Østersøen passerer
de
fungerende,
grænseoverskridende
strømkabler: "Kontek" (til forbindelse af
Danmark og Tyskland) og "Baltic Cable"
(mellem Sverige og Tyskland). Desuden er det
grænseoverskridende
søkabelsystem
ved

Den anden samkøringslinje med ilandføring i
Tyskland fører til Storbritannien. Til denne
findes der to alternative ruter. Begge ruter
begynder ved grænsekorridor N-III og går så
parallelt til "Europipe 2" i nordlig retning til den
nordlige grænse af sejlrute 2. Derfra fortsætter
tracéen mod vest, indtil den krydser "Europipe
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1". Her deler alternativerne sig. En tracé
passerer syd for områderne N-7 og N-6 videre
vestpå til grænsekorridor N-XVIII. Det andet
alternativ planlægges parallelt til rørledningen
"Norpipe" eller langs med den vestlige EØZgrænse til grænsekorridor N-XIII.
Derudover er der planer om fire yderligere
grænseoverskridende søkabelsystemer, der
blot krydser den tyske EØZ, og som kan
forbinde Holland med Danmark eller Norge. På
begge sider af sejlrute 10 passerer to tracéer,
der forbinder grænsekorridor N-VIII og N-XVII
samt N-X og N-XVI. Der er planlagt et system
parallelt til "Viking Link". Endnu et system
forbinder grænsekorridor N-XII og N-XV. Det
passerer først og fremmest parallelt til
"Norpipe" og fortsætter så langs med EØZgrænsen til grænsekorridor N-XV.
I EØZ i Østersøen fastsættes der otte tracéer til
grænseoverskridende søkabelsystemer, der
forbinder de tyske søterritorier med den danske
og svenske EØZ. Der er både planlagt et
system i Fehmarn Bæltekrydsningen (O-V til OVI) og parallelt til Kontek (O-IV til O-VII). Endnu
et system til Danmark går fra grænsekorridor OIII til grænsekorridor O-VIII. Grænsekorridor OIII er ligeledes udgangspunkt for to systemer,
der går imod Sverige, og som passerer parallelt
til vindmølleparken "EnBW Baltic 2" til
grænsekorridor O-IX. Endnu en samkøringslinje
til Sverige begynder ved grænsekorridor O-I og
fortsætter parallelt til område O-2 indtil
grænsekorridor O-X. Fra grænsekorridor O-I er
der desuden planlagt en samkøringslinje over
imod Bornholm, der skal gå parallelt til de
eksisterende
nettilslutninger
indtil
grænsekorridor O-XII. Der er planlagt en
yderligere
samkøringslinje
parallelt
til
"NordStream 1" samt mellem "NordStream 1"
og "NordStream 2", der skal forbinde
grænsekorridor O-XIII og O-XIV.
En tracé fra Polen til Danmark lader i øjeblikket
ikke til at være mulig på grund af de gældende
restriktioner i den tyske EØZ.

Der henvises til den kartografiske fremstilling i
bilaget.
5.10.3 Fastlæggelse af grænsekorridorer til
grænseoverskridende strømkabler
De tracéer, der er planlagt i FEP, skal kunne
passere på hensigtsmæssig vis igennem
nabolandenes søterritorier og EØZ til
netsammenkoblingsstederne.
Grænsekorridorerne fungerer som steder, hvor
nettilslutningerne går over grænsen mellem
EØZ og søterritorierne eller til nabolandene. I
Nordsøens EØZ-område gælder dette for
søterritorierne i Niedersachsen og SlesvigHolsten samt for EØZ hørende til Holland,
Storbritannien og Danmark. I Østersøens
område gælder dette for søterritorierne i
Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern
samt for EØZ hørende til Danmark, Sverige og
Polen.
Derfor er det nødvendigt at fastlægge
grænsekorridorerne i denne plan i tæt
samarbejde med kyst- og nabolandene. I de
områder, hvor det på grundlag af den
nuværende viden er muligt, fastlægges der i
overgangsområdet
til
søterritorierne
grænsekorridorer
til
at
samle
de
søkabelsystemer, som alle søkabelsystemer
med ilandføring i Tyskland, skal føres igennem.
På denne måde skal kabelsystemerne i videst
muligt omfang koncentreres på disse steder og
samles med henblik på at blive ført videre til
netsammenkoblingsstederne.
Hvad
angår
udpegningen
af
grænsekorridorer
til
søterritorier, henvises der til kapitel 5.9. Der
henvises til planlægningsprincippet 4.4.4.3.
Formålet med de grænsekorridorer, der er
planlagt ved EØZ-ydergrænsen, N-VI til N-XIX
samt O-VI til O-XV, er at kunne føre eventuelle,
grænseoverskridende søkabelsystemer, der
endnu ikke er identificeret i deres konkrete
tracé, samlet i eller igennem den tyske EØZ.
Grænsekorridorerne tager højde for de
eksisterende planer for samkøringslinjer og
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vindmølleparker samt for allerede nedlagte
rørledninger og datakabler. Ved fastlæggelsen
af grænsekorridorerne blev de kendte planer
vedrørende
offshore-vindmølleparkerne
i
nabolandene også taget i betragtning for
således at kunne udvikle et net over hele havet.
Grænsekorridor N-XIX blev udvidet så meget,
at det er muligt at føre søkabler nordligt for den
hollandske vindmøllepark til grænsekorridoren.
På den tyske side lader det imidlertid kun til at
være
muligt
at
føre
tracéerne
i
overensstemmelse med områdeplanen hen til
omformerens placering i område N-1, hvilket
betyder, at denne grænsekorridor først og

fremmest kommer på tale for en forbindelse
mellem den tyske og den hollandske
vindmøllepark, der støder op mod hinanden.
En
yderligere
tilpasning
af
disse
grænsekorridorer N-VI til N-XIX og O-VI til OXV til grænseoverskridende søkabelsystemer i
forhold til de omkringliggende lande skal ske i
forbindelse med udarbejdelsen af FEP, de
relevante udviklingsplaner eller de pågældende
godkendelsesprocedurer.
Der henvises til den kartografiske fremstilling i
bilaget.

Tabel 13: Oversigt over de grænsekorridorer og tracéer til grænseoverskridende strømkabler, der er fastlagt i FEP

Grænsekorridor A

Grænsekorridor B

Land A

Land B

N-IX
N-XIII / N-XVIII
N-XVII
N-XVI
N-XIV
N-XV

Tyskland
Tyskland
Danmark/Norge
Danmark/Norge
Danmark
Norge

Norge
Storbritannien
Holland
Holland
Storbritannien
Holland

O-VI
O-VII
O-VIII
O-IX
O-IX
O-X
O-XII
O-XIII

Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland

Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
n.n.

Nordsøen
N-III
N-III
N-VIII
N-X
N-XI
N-XII

Østersøen
O-V
O-IV
O-III
O-III
O-III
O-I
O-I
O-XIV
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5.11 til forbindelser indbyrdes mellem
anlæg
Tabel 14: Oversigt over tracéer til forbindelser mellem anlæg, der
er fastlagt i FEP

Platform A

Platform B

Nordsøen
NOR-1-1/DolWin epsilon
NOR-3-2
NOR-6-1/BorWin alpha
NOR-6-2/BorWin beta
NOR-7-1/BorWin epsilon
NOR-7-1/BorWin epsilon

NOR-2-3/DolWin
gamma
NOR-3-1/DolWin beta
NOR-6-3
NOR-8-1/BorWin
gamma
NOR-7-2
NOR-8-1/BorWin
gamma

Østersøen
Wikinger
O-1.3
Baltic Eagle

O-1.3
Baltic Eagle
Arcadis Ost 1

Udpegninger for pilotvindmøller

6 Udpegninger for
pilotvindmøller

transformerplatformen og territorial og
teknisk integration i det pågældende
projekt

6.1 Tilgængelige
nettilslutningskapaciteter

-

Tilstødende
vindmølleprojekter

Tabel 15: Nettilslutningskapaciteter, der er tilgængelige for
pilotvindmøller

-

Ansvarlig elnetoperatør, f.eks. til
kontrol
af
korrekt
drift
af
nettilslutningen i overensstemmelse
med
autorisationen
(f.eks.
overholdelse af temperaturkriterier) og
fordeling af ydelsen i tilfælde af flere
vekselstrøm-søkabelsystemer

Nettilslutning

Nettilslutningskapaciteter,
der er tilgængelige for
pilotvindmøller

Nordsøen
NOR-22/DolWin1/alpha

88 MW

NOR-2-3
/DolWin3/gamma

50 MW

NOR-3-3
/DolWin6/kappa

ca. 88,25 MW
1)

NOR-4-2
/HelWin2/beta

32 MW

NOR-6-2
/BorWin2/beta

14,4 MW

Østersøen
OST-1-3

5 MW

OST-2-1

3 MW

OST-2-3

23,75 MW

1)

Eftersom den tilgængelige kapacitet på 62 MW på
tilslutningssystemet NOR-4-2 (HelWin2/beta) delvist er
frigivet til det planlagte tilslutningssystem NOR-7-2 på
netsammenkoblingsstedet
Büttel,
reduceres
den
nettilslutningskapacitet,
der
er
tilgængelig
for
pilotvindmøllerne i området N-4, til 32 MW.

6.2 Territoriale krav
6.3 Tekniske specifikationer og
betingelser for nettilslutningen

Sammenfatning
•

Aftale eller samtykke med eller fra berørt
tredjepart, fx
-

Offshore-vindmølleprojekter
vedrørende
udnyttelse

af

•

offshore-

Aftale vedrørende grænseflader med de
virksomheder, der gennemfører offshorevindmølleprojekter, eller elnetoperatør
med henblik på tilslutning til platformen

45

46

Udpegningernes overensstemmelse med private og offentlige interesser

7 Udpegningernes
overensstemmelse med
private og offentlige
interesser
Udpegningerne i FEP er udtryk for en
planlægningsproces
med
spillerum
for
projektering. I vurderingen i forbindelse med
planlægningen er det nødvendigt at registrere,
justere, vurdere og udligne de offentlige og
private interesser.
I henhold til § 5 stk. 3 af WindSeeG er
territoriale udpegninger ikke tilladte, hvis de
strider imod overvejende offentlige eller private
interesser. I et katalog opføres, hvilke
interesser det helt nøjagtigt drejer sig om. Hvis
en af disse udelukkelsesgrunde gør sig
gældende, er en udpegning under alle
omstændigheder
ikke
tilladt.
Denne
interesseliste er ikke endelig. 9 I tilfælde af at
flere interesser konkurrerer med hinanden, skal
der foretages en sammenlignende bedømmelse
deraf.
Ved udpegninger af arealer og områder i
henhold til § 5 stk. 1 nr. 1 og 2 WindSeeG, der
befinder sig i et af de klynger, der er fastlagt i
Bundesfachplan Offshore i henhold til § 17a af
EnWG, eller i et prioritets-, forbeholds- eller
egnethedsområde i en udviklingsplan i henhold
til § 17 stk. 3 side 1 ROG, er det kun
nødvendigt at undersøge tilladeligheden af
udpegningen, hvis der menes at være
yderligere
eller
andre
betydningsfulde
synspunkter, eller der kræves opdateringer og
mere grundige undersøgelser (jf. § 5 stk. 3 side
9

Jævnfør BT DrS 18/8860 af 21. juli 2016, lovudkast fra
CDU/CSU- og SPD-gruppen, Entwurf eines Gesetzes zur
Einführung von Ausschreibungen aus erneuerbaren
Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der
erneuerbaren Energien (Udkast til en lov vedrørende
indføring af licitation af vedvarende energikilder og
yderligere ændringer af lovgivningen vedrørende
vedvarende energikilder), side 273.

3 WindSeeG). Baggrunden for dette er, at der
ved undersøgelsen af udpegningerne af klynger
i Bundesfachplan Offshore og prioritets-,
forbeholdseller
egnethedsområder
i
udviklingsplanerne for EØZ i Nord- og
Østersøen allerede er blevet truffet en
beslutning i henhold til de gældende
bestemmelser, hvorved der blevet foretaget en
indbyrdes, sammenlignende bedømmelse af de
pågældende interesser.
Hvad
angår
Mecklenburg-Vorpommerns
søterritorier, har delstaten MecklenburgVorpommern undersøgt, om udpegningerne er
tilladte. Angående risiciene for havmiljøet,
henvises der til LEP-MV's miljørapport. 10

7.1 Lovmæssige
udelukkelsesgrunde
7.1.1 Overensstemmelse med kravene i
udviklingsplanen
Udpegninger, der ikke er i overensstemmelse
med kravene i udviklingsplanen i henhold til §
17 stk. 3 ROG, er ikke tilladte. Derefter gælder
det udpegningernes forenelighed med området
ud fra overlokale synspunkter. Kravene i
udviklingsplanen er i henhold til § 3 stk. 1 nr. 1
ROG den generiske betegnelse for målene,
principperne
og
de
øvrige
krav
i
udviklingsplanen. Ifølge § 4 stk. 1 nr. 1 ROG
skal planlægning og tiltag med betydning for
området overholde målene i udviklingsplanen
og tage hensyn til principperne og de øvrige
krav
i
udviklingsplanen,
hvad
angår
sammenlignende
eller
skønsmæssige
beslutninger.
Udviklingsplanerne for den tyske EØZ i Nordog Østersøen 11 fastlægger for første gang

11

Tillægsbind til BGBl. I nr. 61 af 25. september 2009,
bilag til Verordnung über die Raumordnung in der
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målene og principperne i udviklingsplanen for
dette område med henblik på den økonomiske
og videnskabelige udnyttelse, sikker og effektiv
skibsfart samt beskyttelse af havmiljøet. Der
udfærdiges retningslinjer for den territoriale
udvikling, og der fastsættes mål og principper,
især
udnyttelsesog
funktionsområder.
Udviklingsplanen
foretager
koordinerede
udpegninger for de enkelte udnyttelser og
funktioner
som
søfart,
råstofudvinding,
rørledninger
og
søkabler,
videnskabelig
havforskning, vindenergiudvinding, fiskeri og
havbrug samt beskyttelse af havmiljøet.
Det er blevet undersøgt, om udpegningerne i
udkastet overholder udviklingsplanens mål og
tager hensyn til principperne deri.
7.1.2 Ingen risici for havmiljøet
I henhold til § 5 stk. 3 pkt. 2 nr. 2 WindSeeG er
udpegninger, der udsætter havmiljøet for risici,
ikke tilladte.
Derved konkretiseres begrebet risici for
havmiljøet af bestemmelserne i den specifikke
lovgivning,
i
særdeleshed
vedrørende
beskyttelse af dyrearter og områder samt
undersøgelserne af de sandsynligvis betydelige
miljøpåvirkninger indenfor rammerne af den
strategiske miljøundersøgelse.
For en fremstilling af områderne henvises der til
kortene i kapitel 10.
På grundlag af stk. 1 af Gesetz zur
Neuregelung des Rechts des Naturschutzes
und der Landschaftspflege (Loven om
omlægning af naturbeskyttelsesloven og

deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der
Nordsee (Forordning vedr. udviklingsplanen i den tyske,
eksklusive økonomiske zone i Nordsøen); Tillægsbind til
BGBl. I nr. 78 af 18. december 2009, Anlage zur
Verordnung über die Raumordnung in der deutschen
ausschließlichen Wirtschaftszone
in
der
Ostsee
(Forordning vedr. udviklingsplanen i den tyske, eksklusive
økonomiske zone i Østersøen).

landskabspleje,
BNatSchG) 12
blev
alle
værktøjerne i naturbeskyttelseslovgivningen
(med
undtagelse
af
kapitel
2:
Landschaftsplanung (Landskabsplanlægning))
ifølge § 56 stk. 1 BNatSchG udvidet til også at
gælde for det tyske EØZ-område og
kontinentalsoklen. Det vil sige, at det især er
nødvendigt at overholde bestemmelserne i
lovgivningen om beskyttelse af biotoper (§ 30
BNatSchG),
den
europæiske
områdebeskyttelse (§ 34 BNatSchG) og de
særlige beskyttelsesregler for dyrearter (§§ 44
ff. BNatSchG). De tilsvarende undersøgelser
blev foretaget i forbindelse med den strategiske
miljøundersøgelse
og
fremstillet
i
miljørapporterne. Hvad angår undersøgelsen af
risiciene for havmiljøet henvises der til kapitel
7.3 til 7.6, miljørapporterne samt, for
udpegninger
baseret
på
foregående
sektorplanlægning,
til
miljørapporterne
vedrørende
Bundesfachplan
Offshore
(Forbundsplan Offshore), især miljørapporten
vedrørende Bundesfachplan Offshore für die
AWZ 2016/17 (Forbundsplan Offshore for EØZ
2016/17).
7.1.3 Ingen forringelse af trafikkens
sikkerhed og effektivitet
Udpegninger, der forringer trafikkens sikkerhed
og effektivitet, er ligeledes ikke tilladte i henhold
til § 5 stk. 3 pkt. 2 nr. 3 af WindSeeG.
Udpegningerne af områder i Nord- og
Østersøen blev i stort omfang overtaget af de
klynger, der i BFO allerede er fastlagt for Nordog Østersøen. Eftersom hensynene forbundet
med skibsfarten allerede er blevet undersøgt
ved udarbejdelsen og opdateringen af BFO, er
det sandsynligvis til at begynde med ikke
nødvendigt
at
underkaste
de
enkelte
udpegninger i områderne og arealerne en ny

12

Lov af 29. juli 2009, BGBl. I nr. 51 sætning 2542,
senest ændret ved artikel 1 i loven af 15. september 2017,
BGBl. I sætning 3434.

47

48

Udpegningernes overensstemmelse med private og offentlige interesser

undersøgelse i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 3
WindSeeG.

arealer til at nå udbygningsmålet i henhold til §
4 nr. 2b EEG (15 GW i 2030).

Hvad
angår
lufttrafikken
fremstilles
konsekvenserne efter konsultationen.

Med denne bestemmelse sikres det, at det nye
system er i overensstemmelse med den
hidtidige, specifikke planlægning med BFO.
Udvidelsen af udnyttelsen af vindkraft til havs
skal først ske i de klynger, der allerede er
undersøgt nærmere, og i et kystnært område,
der er udpeget af en delstat. Denne
åbningsklausul sikrer, at der kan planlægges ud
over de nævnte klynger i BFO, og områderne
og arealerne i søterritorierne, hvis dette er
nødvendigt for at nå udbygningsmålet.

7.1.4 Ingen formindskelse for sikkerheden
af delstatens og landets forsvar
Udpegningerne må heller ikke påvirke
sikkerheden af delstatens og landets forsvar i
henhold til § 5 stk. 3 nr. 4 af WindSeeG.
Udpegningerne af områder i Nord- og
Østersøen blev i stort omfang overtaget af de
klynger, der i BFO allerede er fastlagt for Nordog Østersøen. Hensynene forbundet med
delstatens og landets forsvar er allerede blevet
undersøgt ved udarbejdelsen og opdateringen
af BFO, og derfor er det sandsynligvis til at
begynde med ikke nødvendigt at underkaste de
enkelte udpegninger i områderne og arealerne
en ny undersøgelse i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 3
WindSeeG.
7.1.5 Ingen placering i fredet område
Ifølge § 5 stk. 3 pkt. 2 nr. 5 WindSeeG er
udpegninger af områder eller arealer i områder,
der er fredet i henhold til § 57 BNatSchG, ikke
tilladt. Udpegningerne af områderne i Nord- og
Østersøen er i stort omfang blevet overtaget af
de klynger, der allerede er fastlagt for Nord- og
Østersøen i BFO. Derfor foretages der ikke
udpegninger af områder og arealer i
naturreservater.
7.1.6 Ingen placering udenfor de områder
og arealer, der er udpeget i BFO's
klynger eller af kystlandene
Udpegninger af områder eller arealer udenfor
klynge 1-8 i Nordsøen og klynge 1-3 i
Østersøen ifølge BFO eller områderne eller
arealerne, der er udpeget af et kystland i
søterritorier, er ifølge § 5 stk. 3 pkt. 2 nr. 5b
WindSeeG ikke tilladte. Dette gælder ikke, hvis
der i disse klynger, områder og arealer ikke kan
udpeges tilstrækkeligt mange områder og

7.2 Øvrige offentlige og private
interesser
Udover de udelukkelsesgrunde, der udtrykkeligt
er angivet i § 5 stk. 3 pkt. 2 af WindSeeG,
findes der en række yderligere interesser, der
er relevante i forbindelse med undersøgelsen af
udpegninger i FEP ifølge § 5 stk. 3 pkt. 1 af
WindSeeG. Dette omfatter blandt andet de
øvrige anvendelser, såsom planlagte og
eksisterende datakabler, rørledninger og
minedrift, interesser forbundet med fiskeri,
sundheds- og arbejdsbeskyttelse, kulturarven,
katastrofebeskyttelse, de samfundsmæssige
omkostninger forbundet med opførelsen og
driften
af
vindmølleparkerne
samt
de
samfundsmæssige omkostninger forbundet
med opførelsen og driften af offshorenettilslutningerne.
Sidstnævnte interesse gør sig på grundlag af
kriterium 1 vedrørende effektiv anvendelse og
udnyttelse af nettilslutningerne og kriterium 2
vedrørende effektiv planlægning, opførelse og
udnyttelse af de nettilslutninger, der endnu ikke
er udført, i henhold til § 5 stk. 4 pkt. 2 nr. 1 og 2
WindSeeG, også gældende ved udpegningen
af arealer og den tidsmæssige rækkefølge af
deres licitation. Dette gælder også for kystnær
beliggenhed i henhold til § 5 stk. 4 pkt. 3 nr. 3 af
WindSeeG,
der
påvirker
offshorenettilslutningens omkostninger. Udpegningerne
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i udkastet tager højde for de driftsmæssige
omkostninger, ved hjælp af de kriterier, der
også er nævnt i § 5 stk. 4 pkt. 2 af WindSeeG
vedrørende den fysiske nærhed til kysten, den
forventede, faktiske udnyttelsesgrad, den
tidsmæssige rækkefølge og den kapacitet, der
forventes at blive installeret. Se venligst kapitel
4.8.1.
Interessen for eksisterende projekter, som ikke
er en del af licitationen, er ikke private eller
offentlige interesser, der strider imod en
udpegning. 13 Dette understøttes også af
ordlyden i § 5 stk. 3 pkt. 2 af WindSeeG, der
opfører de potentielt vedrørte interesseområder
og i denne forbindelse ikke nævner
indtrædelsesretten. Selv i tilfælde af at
indtrædelsesretten - i strid med begrundelsen i
loven - var en privat interesse, ville der ikke
kunne fremsættes krav om udpegning af et
areal eller udpegning af et bestemt afsnit af et
areal.
Såfremt betingelserne for indtrædelsesretten er
opfyldt i henhold til §§ 39 ff. WindSeeG, er det
under alle omstændigheder relevant, at
indtrædelsesretten ifølge § 39 WindSeeG kan
tildeles med en overvejende andel ved en
senere udøvelse af indtrædelsesretten.

7.3 Undgåelse af indtræden af
udelukkelseskriterier ved hjælp
af planlægningsprincipper
Planlægningsprincipperne
blev
principielt
indført for at undgå risici for havmiljøet, en
formindskelse af trafikkens sikkerhed og
effektivitet, en formindskelse af sikkerheden og

13

Jævnfør BT DrS 18/8860 af 21. juni 2016, lovudkast fra
CDU/CSU- og SPD-gruppen, Entwurf eines Gesetzes zur
Einführung von Ausschreibungen aus erneuerbaren
Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der
erneuerbaren Energien (Udkast til en lov vedrørende
indføring af licitationer af vedvarende energikilder og
yderligere ændringer af lovgivningen vedrørende
vedvarende energikilder), side 273.
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effektiviteten for delstatens og landets forsvar
og for at reducere dem i så vidt et omfang, at
der ikke forekommer en formindskelse eller
nogen risici. Planlægningsprincipperne vedrører
udover de almene principper især også
områder
og
arealer,
platforme
og
søkabelsystemer (se kapitel 4.4).
Kravene i udviklingsplanen indføres også via
følgende planlægningsprincipper
i FEPudkastet:
- princippet
om
samlet,
tidsmæssig
koordinering
af
opførelsesog
lægningsarbejder
- målet at bevare naturreservater og tage
hensyn til fredede biotoper
- målet eller princippet om, at skibsfartens
sikkerhed
og
effektivitet
ikke
må
formindskes
- målet om nedlæggelse af vindenergianlæg,
søkabler og rørledninger
- målet at tage hensyn til alle eksisterende
og godkendte anvendelser
- princippet om at tage
findestederne for kulturgoder

hensyn

til

- princippet om begrænsede pladskrav
- princippet om samling af søkabelsystemer
- målet om krydsning af prioritets- og
forbeholdsområder for skibsfart over den
korteste strækning
- princippet
om
lægningsprocedurer

skånsomme

Følgende planlægningsprincipper tager højde
for risiciene for havmiljøet:
- tidsmæssig overordnet koordination
etablerings- og lægningsarbejder

af

- Opmærksomhed omkring naturreservater
og hensyntagen til lovbeskyttede biotoper
- Nedlæggelse af vindenergianlæg, søkabler
og rørledninger
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- Hensyntagen til steder, hvor der er fundet
kulturgoder
- Støjreduktion
- Minimering af systemer til erosionssikring
- Hensyntagen til officielle
forskrifter eller koncepter

standarder,

- Skånende lægningsmetode
- Overdækning
Med henblik på lufttrafikken blev der indført et
planlægningsprincip
der
fastsætter,
at
lufttrafikkens sikkerhed og effektivitet ikke må
formindskes.
Formålet med følgende planlægningsprincipper
er, at sikkerheden og effektiviteten for
delstatens og landets forsvar ikke må
formindskes

- Emissionsbegrænsning
- sparsom arealanvendelse
- Samling af søkabelsystemer
- Samling af søkabelsystemer som parallel
føring

- Hensyntagen til alle
godkendte udnyttelser

- Skånende lægningsmetode

- Nedlæggelse af vindenergianlæg, søkabler
og rørledninger

- Overdækning
- Formindskelse af sedimentopvarmningen
(efterlevelse af 2 K-kriterium)
Følgende planlægningsprincipper vedrører, at
skibsfartens sikkerhed og effektivitet ikke må
formindskes:
- tidsmæssig overordnet koordination
etablerings- og lægningsarbejder
- ingen
forringelse
af
sikkerhed og effektivitet

af

skibstrafikkens

- Nedlæggelse af vindenergianlæg, søkabler
og rørledninger
- Samling af søkabelsystemer som parallel
føring
- Krydsning
af
prioritetsog
forbeholdsområder for skibsfarten over den
korteste strækning
- Hensyntagen til officielle
forskrifter eller koncepter

standarder,

- Vinkelret krydsning af skibsfart
prioritet og med restriktioner
- Undgåelse af krydsninger, eller
retvinklede krydsninger som muligt

med
så

- Mulighed for at nå frem til platformene med
skibe

bestående

og

- Overdækning
- Installation af sonartranspondere
Udkastet tager højde for de øvrige offentlige og
private interesser, idet hensynet til beskyttelse
af
sundhed
og
arbejde
indgår
i
planlægningsprincippet om overholdelse af
myndighedernes krav, og datakabler og
rørledninger indgår i planlægningsprincippet om
hensyntagen til eksisterende, godkendte
anvendelser.
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7.4 Tilladelighed af udpegningen af
områder
Udpegningerne af områder i Nord- og
Østersøen er i stort omfang blevet overtaget af
de klynger, der allerede er fastlagt for Nord- og
Østersøen i BFO'erne. Eftersom hensynene
forbundet dermed allerede er blevet undersøgt
ved udarbejdelsen og opdateringen af BFO, er
det som regel ikke nødvendigt at foretage en ny
undersøgelse i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 3
WindSeeG. En opdatering eller uddybelse af
undersøgelsen vil formentlig ikke være
nødvendig udover de nedenstående aspekter
vedrørende den sidste opdatering i slutningen
af 2017.
De udpegede områder ligger under alle
omstændigheder
udenfor
prioritetsog
forbeholdsområderne for skibsfarten og udenfor
naturreservater.
Hvad angår militære øvelsesområder, er der en
overlapning med udpegningen af områder i
udkastet. Faktisk befinder områderne N-3, N-4
og O-1, O-2 og store dele af O-3 sig indenfor
militære øvelsesområder. Eftersom områderne
allerede er defineret som klynger med BFO for
Nordsøen og Østersøen og delvist som
prioritetsområder
for
vindenergi
i
udviklingsplanen for Nordsøen, og eftersom der
ikke kan identificeres nogen yderligere, vigtige
eller nye synspunkter, er det til at begynde med
ikke nødvendigt at undersøge tilladeligheden i
henhold til § 5 stk. 3 pkt. 3 WindSeeG.
For området N-4 findes der henvisninger til
udnyttelseskonflikter, der dog aktuelt ikke
antyder, at det allerede på planlægningsniveau
skal formodes, at der foreligger risici for
havmiljøet (se kapitel 4.6 og 5.2.2 af
Umweltbericht für die Nordsee (Miljørapport for
Nordsøen)). FEP-udkastet udpeger heller ikke
noget areal i dette område.
I området N-5 blev der ikke tildelt noget areal til
den eksisterende vindmøllepark "Butendiek"
som den østligste vindmøllepark. Her ville en

tildeling i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 2 nr. 5a af
WindSeeG ikke være tilladt, da arealet ville
befinde sig i naturreservatet "Sylter Außenriff Östliche Deutsche Bucht".
BSH har tegn på udnyttelseskonflikter, som
sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved
fastlæggelsen af klynge 5 i BFO-N 16/17
område N-5. Især kan overvejelser om
fuglebeskyttelse som offentlig interesse tale
imod en fastlæggelse. Derfor tildeles området
ikke indtil videre, men der foretages stadig
undersøgelser.
Desuden er udpegningerne af områderne heller
ikke utilladelige i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 2 nr.
5b WindSeeG, der fastsætter, at områderne og
arealerne skal ligge i klynge 1-8 i Nordsøen og
1-3 i Østersøen, der er fastlagt af BFO.
Udpegningerne af områder og arealer i Nordog Østersøen er i stort omfang blevet overtaget
af de klynger, der allerede er fastlagt for Nordog Østersøen i BFO. Området N-9 ligger
ganske vist udenfor klynge 1-8 af BFO for
Nordsøen, men det er evt. nødvendigt at
definere et areal i område N-9 som areal N-9.1
for at kunne være sikker på at nå
udbygningsmålet i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 2
nr. 5b af den sidste HS WindSeeG. Arealerne i
områderne N-10, N-11 og N-12, der er opført i
bilaget for en forbedret udbygningskurs,
befinder sig ligeledes udenfor klynge 1-8. Til
orientering vises de dog alligevel, og de ville
også være nødvendige for at nå et højere
udbygningsmål indenfor en tidsramme, der i
henhold til § 5 stk. 1 WindSeeG delvist går
længere end 2030.
Der er blevet udtrykt betænkeligheder
vedrørende udpegningen af områderne N-11 og
N-13. BMU og BfN henviste i deres udtalelser i
forbindelse med konsultationen vedrørende det
indledende udkast til FEP til, at klynge 13 og 11
har en stor betydning for marsvin (vigtigste
koncentrationsområde for marsvin) og for havog trækfugle som hvile- og næringshabitat samt
som overvintringshabitat. Såvidt overhovedet
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muligt bør klynge 9, 10 og først efterfølgende
klynge 12 gøres tilgængelige for offshorevindmølleparker (jf. BMU's udtalelse af 25. juni
2018 og BfN's udtalelse af 14. juni 2018).
Da udbygningen af områderne i zone 3 måske
bliver nødvendig for at kunne nå målene for
udbygningen, blev der i udpegningerne i
udkastet til FEP taget højde for denne
udtalelse, idet der i første omgang kun for
område N-9 også blev udpeget et areal. Af
denne årsag vises arealerne i områderne N-9,
N-10 og N-12 kun til orientering i bilaget, med
det formål at kunne opnå en mere omfattende
udbygning. Der forventes først at blive udpeget
arealer i område N-11 for scenarie B 2035 i
scenarierammen 2019-2030. Derfor bliver det i
hvert fald til at begynde med ikke antaget, at
havmiljøet udsættes for risici (se kapitel 4.5.1,
4.6.1, 5.1.2, 5.2.2 og 6 af Miljørapporten).
For at modvirke risiciene for delstaters og
landets forsvar på grund af de militære
øvelsesområder beliggende i den østlige del af
område O-3, er område O-3 i det østlige
område blevet formindsket til den eksisterende
vindmøllepark "Baltic 2".
[fortsættes efter konsultationen]

7.5 Tilladelighed af udpegningen af
arealer
De udpegede arealer ligger udenfor prioritetsog forbeholdsområderne for skibsfarten, og
udenfor naturreservater. Eftersom enkelte
arealer befinder sig i militære øvelsesområder,
henvises der til kapitel 7.4.
Hvad angår areal N-3.7, findes der ikke nogen
overvejende private interesser på grundlag af
godkendelse af et projekt med geografiske
koordinater i en licitation for eksisterende
projekter, der er til hindring for en udpegning.
En tildeling af projekter begrænset til et
mindste- eller samlet omfang, medfører
desuden,
at
der
i
forbindelse
med
godkendelsesprocedurerne
for
vindenergianlæggene tages udgangspunkt i en
mindre installeret kapacitet, dvs. antallet af
anlæg og deres placering afviger fra den
oprindelige godkendelse eller ansøgning.14
Koordinaterne i projektet anvendes til en
entydig,
geografisk
lokalisering
af
vindmølleparken og til at hindre overførsel til et
andet projekt på et andet areal, og de udgør
ikke noget krav på det samlede areal. Desuden
strider princippet om sparsom arealudnyttelse i
henhold til § 2 stk. 2 nr. 6 ROG og den tidlige
udnyttelse
af
tomme
arealer
i
overensstemmelse med § 5 stk. 4 pkt. 2 nr. 2 af
WindSeeG imod en tilsvarende udnyttelse af
arealet til den reducerede kapacitet i
dellicitationen.
Udpegningen
af
arealet
fortsætter efter konsultationen.
Hvad angår arealet N-5.4 bliver det i øjeblikket
undersøgt, om hensyn til beskyttelse af vilde
fugle er til hindring for en udpegning. I tilfælde

14

BT-DrS. 18/9096 af 6. juli 2016, beslutningsforslag og
rapport fra økonomi- og energiudvalget (9. udvalg)
vedrørende lovforslaget fremsat af grupperne CDU/CSU
og SPD - reference nr. 18/8860 - og vedrørende
forbundsregeringens lovforslag - reference nr. 18/8832,
18/8972 -, side 301, 302.
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af påkrævede opdateringer eller uddybelser vil
tilladeligheden af de arealer, der i øjeblikket
befinder sig i BFO-klynger, kunne blive
undersøgt i henhold til § 5 stk. 3 pkt. 3 af
WindSeeG. BfN understregede i sin udtalelse til
det foreløbige udkast til FEP af 14. juni 2018, at
det af hensyn til beskyttelse af vildfuglene er
nødvendigt at undlade at udvikle arealet.
Driftsmæssige registreringer har vist, at
vindmølleparkarealer praktisk talt blev undgået
fuldstændigt, og at tætheden af lommer rundt
om vindmølleparken var statistisk betydeligt
lavere op til en afstand på ca. 10 km. Dette er
blevet bekræftet af forskellige undersøgelser.
Undvigelsesradiussen
har
ifølge
en
sammenlignende analyse flyttet sig fra en
forstyrrelsesradius på 2 km til 5,5 km. Derfor vil
udviklingen af arealet formodentlig medføre et
større tab af habitater end hidtil antaget. Man
må regne med, at vindmølleparken Nördlicher
Grund ikke opfylder godkendelseskriterierne
ifølge bestemmelserne om bevarelse af
dyrearter. I BfN's udtalelse af 24. november
2014 i forbindelse med opdateringen af BFO-N
13/14
(angående
følsomhedsrapporten
vedrørende O-NEP) understreges det, at
forbindelsen af "SylWin2" og "SylWin beta" bør
udsættes til efter 2024 på grund af miljøhensyn,
og fordi denne klynge befinder sig i et område
med en høj koncentration af marsvin og et
område med en høj koncentration af lommer. I
denne udtalelse fremhævede BfN desuden, at
dette område med en høj koncentration af
lommer udgør en hindring for godkendelsen af
den planlagte, men endnu ikke godkendte
offshore-vindmøllepark, både ud fra BfN's
synspunkt og med henblik på overholdelse af
rammebetingelserne
i
lovgivningen.
I
forbindelse med opdateringen af BFO-N 16/17
krævede BfN (jf. BfN's udtalelse af 26. juli
2017), at nettilslutningen NOR-5-2 bliver
droppet, hvis der i forbindelse med
udbudsproceduren i overgangsfasen ikke blev
tildelt nogen kontrakt for en vindmøllepark i
klynge 5. Dette skyldes, at klynge 5 befinder sig

i et område, der har særlig betydning for
lommer og marsvin. BfN fremsatte de samme
krav i forbindelse med konsultationen O- NEP
2017-2030 (jf. BfN's udtalelse af 22. februar
2017, der også danner grundlaget for BfN's
udtalelse vedrørende BFO-N 16/17 af 26. juli
2017).
Problematikken
vedrørende
hovedreproduktionsområdet for lommer blev
allerede fremstillet i BFO-N 2016/17 og BFO-N
2013/14 (se kapitel 4.6.1, 4.12.4, 5.2.2.1 og
6.3.3.2 af Miljørapporten).
Hvad angår arealet O-1.3 udtrykte GDWS i sin
udtalelse
betænkeligheder
vedrørende
potentielle risici for skibsfarten. Ifølge
udtalelsen vil disse kunne klarlægges af
yderligere undersøgelser sammen med en
risikoanalyse, men også ved hjælp af en
udtalelse fra sø- og skibsfartsmyndighederne.
Dette kan desuden fremstilles og vurderes i
forbindelse med egnethedsundersøgelsen.
Udpegningen af arealet O-2.2 bliver i øjeblikket
undersøgt. Dette skyldes risiciene for
skibsfarten og havmiljøet på grund af fugletræk.
Der henvises desuden til problemer vedrørende
den forventede, faktiske udnyttelsesgrad (se
kapitel 5.2.2 og i Miljørapporten for Østersøen
kapitel 4.12.5 og 5.2.2.1).
[fortsættes efter konsultationen]

7.6 Tilladelighed af yderligere
udpegninger
Det undersøges også, om placeringerne af
platforme, tracéer og tracékorridorer til offshorenettilslutninger samt til grænseoverskridende
strømkabler, til mulige forbindelser mellem
anlæggene, steder hvor nettilslutningerne
overskrider grænsen mellem EØZ og
søterritorierne samt standardiserede tekniske
og planlægningsprincipper er tilladelige i
henhold til § 5 stk. 3 pkt. 2 WindSeeG.
Nettilslutningerne,
der
fører
igennem
grænsekorridor N-II, passerer ifølge oplysninger
fra BfN på en sandbanke, der udgør en fredet
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biotop i henhold til § 30 BNatSchG (den tyske
naturbeskyttelseslov). Dette bevirker ikke
nogen betydelig beskadigelse af biotopen. I
området
N-2
er
der
tilgængelige
nettilslutningskapaciteter til pilotvindmøller.
Ifølge oplysninger fra BfN befinder den sydlige
del af området N-2 sig ligeledes på
sandbanken. Udpegningen af tilgængelige
nettilslutningskapaciteter
indgår
ifølge
oplistningen i § 5 stk. 3 pkt. 1 WindSeeG ikke i
undersøgelsen af utilladeligheden. Bortset fra
dette skulle denne udpegning dog ikke
forårsage en betydelig beskadigelse af biotopen
(se miljørapporten, kapitel 6.5.1). Det vil alene
være op til den senere godkendelsesproces for
pilothavvindmøller at afgøre, om og præcis hvor
opstilling og drift af pilothavvindmøller vil være
lovlig 15.
Tilslutningssystemet NOR-7-2 går igennem
naturreservatet "Sylter Außenriff - Östliche
Deutsche Bucht". Hermed er nogle overføringer
forbundet. Baggrunden for tracéføringen er
kravet om, at de øvrige kabler, der passerer
grænsekorridor N-V, krydser i EØZ. Eftersom
naturreservatets pladsbehov er meget ringe,
eftersom der ikke er kendskab til forekomst af
fredede
biotoper,
og
da
planlægningsprincipperne
om
skånsom
lægning, overdækning og formindskelse af
sedimentopvarmningen
reducerer
konsekvenserne, antages det ikke, at
havmiljøet udsættes for risici.
To grænseoverskridende søkabelsystemer
krydser naturreservatet "Doggerbank" fra
grænsekorridor N-XII til grænsekorridor N-XV
samt fra grænsekorridor N-XIII til N-III. I
Østersøen passerer der grænseoverskridende

15

BT-DrS. 18/9096 af 6. juli 2016, beslutningsforslag og
rapport fra økonomi- og energiudvalget (9. udvalg)
vedrørende lovforslaget fremsat af grupperne CDU/CSU
og SPD - reference nr. 18/8860 - og vedrørende
forbundsregeringens lovforslag - reference nr. 18/8832,
18/8972 -, side 373.

søkabelsystemer fra grænsekorridor O-XIV til
grænsekorridor O-XIII igennem naturreservatet
"Pommersche Bucht - Rönnebank" samt fra
grænsekorridor O-V til grænsekorridor O-VI
igennem naturreservatet "Fehmarnbelt". I
forbindelse
med
den
strategiske
miljøundersøgelse har det vist sig, at dette
formenligt ikke vil medføre nogen relevante
miljøpåvirkninger
(se
kapitel
6.5.1
af
Miljørapporten for Nord- og Østersøen).
[fortsættes efter konsultationen]

Sammenfattende vurdering

8 Sammenfattende vurdering
[fortsættes efter konsultationen]

55

56

Sammenfattende miljøerklæring

9 Sammenfattende
miljøerklæring
[fortsættes efter konsultationen]

Bilag: Kort (til orientering)

10 Bilag: Kort (til orientering)

Billede 23: Skibsfartsruter i områdeudviklingsplanen for EØZ Nordsøen

Billede 24: Skibsfartsruter i områdeudviklingsplanen for EØZ Østersøen
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Bilag: Kort (til orientering)

Billede 25: Betegnelser for søkabler, rørledninger, trafiksepareringssystemer (Nordsøen)

Billede 26: Betegnelser for søkabler, rørledninger, trafiksepareringssystemer (Østersøen)

Bilag: Kort (til orientering)

Billede 27: Nationale forsvarsområder (Nordsøen)

Billede 28: Nationale forsvarsområder (Østersøen)
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Bilag: Kort (til orientering)

Billede 29: Områder til etablering og drift af havvindmøller i den tyske EØZ i Nordsøen og naturreservater.

Billede 30: Områder til etablering og drift af havvindmøller i den tyske EØZ i Østersøen og naturreservater
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12 Bilag: Oplysende
fremstilling af en udvidet
udbygningskurs
(scenarieramme 2019-2030)
Scenarierammen 2019-2030, der er blevet
godkendt af BNetzA d. 15. juni 2018, omfatter
på grundlag af koalitionsaftalen af 12. marts
2018 en udvikling af udbygningen af vindkraft til
havs, som afviger fra EU's målformuleringer og
dermed fra lovbestemmelserne i FEP. I
udtalelser til det indledende udkast til FEP blev
der med henblik på scenarierammen 20192030 opfordret til, at områdeudviklingsplanen
fremstiller et tilsvarende scenarie allerede før
en tilpasning af lovgivningen. For at
imødekomme dette krav fremstilles hér
udelukkende til orientering de enkelte
scenarier for scenarierammen 2019-2030 med
de mulige udpegninger i hvert scenarie.
Principielt er der ved en udvidelse af
udbygningskursen frem til år 2030 den
udfordring, at der skal liciteres en højere
kapacitet end ved gennemførelsen af 15 GW
frem til 2030 (basistilfælde). Af denne grund
ville det udover udvidelsen af målet på 15 GW
frem til 2030 ifølge § 4 stk. 2 nr. 1 af WindSeeG
i forhold til § 4 nr. 2 b EØF også være
nødvendigt at foretage en tilpasning af
lovgivningen, hvad angår den årlige
udbygningskorridor fra 700 MW til 900 MW og i
gennemsnit på 840 MW i henhold til § 5 stk. 5
af WindSeeG.
En yderligere udfordring er rettidig etablering
af nettilslutningssystemer. Ifølge de aktuelle
informationer er en elnetoperatør i stand til at
udføre én offshore-nettilslutning om året. Ud fra
de
aktuelt
tilgængelige
informationer
vedrørende nettilslutningssteder lader det til at
være nødvendigt, at der kan udføres mere end
én
offshore-nettilslutning
om
året
pr.
elnetoperatør. En yderligere undersøgelse
heraf ville være påkrævet.

En yderligere udfordring kunne være
nettilslutningsstedernes
tilgængelighed,
netudbygningen til lands samt ruteføringen
igennem kysthavet.
For at kunne gennemføre scenarierne ville
det blandt andet være nødvendigt at
overkomme disse udfordringer.
Der henvises til forberedelsen, gennemgangen
og godkendelsen af netværksudviklingsplanen
2019-2030.
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12.1 Scenarie B 2030 og C 2030
(17 GW frem til 2030)

Billede 31: Vejledende fremstilling af mulige udpegninger i overensstemmelse med scenarie B og C 2030 (17 GW frem til 2030) samt de
udfordringer, der skal overkommes

Bilag: Oplysende fremstilling af en udvidet udbygningskurs (scenarieramme 2019-2030)

12.2 Scenarie A 2030
(20 GW frem til 2030)

Billede 32: Vejledende fremstilling af mulige udpegninger i overensstemmelse med scenarie A 2030 (20 GW frem til 2030) samt de
udfordringer, der skal overkommes
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12.3 Scenarie B 2035
(23,2 GW frem til 2035)

Billede 33: Vejledende fremstilling af mulige udpegninger i overensstemmelse med scenarie B 2035 (23,2 GW frem til 2035) samt de
udfordringer, der skal overkommes

Bilag: Oplysende fremstilling af en udvidet udbygningskurs (scenarieramme 2019-2030)

12.4 Potentielt påkrævede nettilslutninger til scenarierne
Tabel 16: Oversigt over de potentielt påkrævede idriftsættelsesår for offshore-nettilslutninger i de forskellige scenarier

Betegnelse

Potentielt påkrævet kalenderår for idriftsættelse af offshore-nettilslutninger
Basis

Scenarie B og C
2030 (17 GW)

(15 GW)

Scenarie A 2030
(20 GW)

Scenarie B 2035
(23,2 GW)

OST-1-4

2026

2026

2026

2026

NOR-7-2

2027

2027

2027

2027

NOR-3-2
OST-7-1

1)

2028
2029

1)

2028
2027

1)

2027
2027

1)

2028
2027

1)

NOR-6-3

2029

2029

2028

2029

NOR-9-1

2030

2029

2028

2029

NOR-9-2

-

2030

2029

2030

NOR-10-2

-

2030

2029

2030

NOR-10-1

-

-

2030

2031

NOR-12-1

-

-

2030

2032

NOR-12-2

-

-

2030

2033

NOR-11-1

-

-

-

2034

NOR-11-2

-

-

-

2035

1)

Det er blandt anden en forudsætning, at der indgås en administrativ aftale mellem Mecklenburg-Vorpommern og BSH.
Der henvises til § 11 stk. 1 WindSeeG. s
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