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Miljøstyrelsen 
Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark 
Att.: Fru Sif ZIMMERMANN 
Tolderlundsvej 5 
DK-5000 Odense C 
DANMARK 
 
på forhånd via e-mail til: 
sizi@mst.dk 
 
 
 
Information om en planlagt plan- eller programskitse med muligvis 
betydelige indvirkninger på miljøet – SEA-protokol 
Proces for kontrol af egnetheden af arealer til vindenergianlæg til 
havs i den tyske eksklusive økonomiske zone (EEZ) 
Arealer i område N-9 og N-10 i den tyske EEZ i Nordsøen 
      
     
 
 
Kære damer og herrer, 
kære Fru Zimmermann, 
 
 
Forbundskontoret for skibsfart og hydrografi (BSH) vil sandsynligvis 
næste år i overensstemmelse med §§ 10, stk. 2, 12, stk. 5, i loven om 
havvindmøller (WindSeeG) begynde at undersøge egnetheden af arealer 
i områderne N-9 og N-10 i den tyske EEZ i Nordsøen til opførelse og drift 
af havvindmøller. I forbindelse med processen for 
egnethedsundersøgelse gennemføres en strategisk miljøvurdering. I 
henhold til Art. 10 Afs. 1 i protokollen om strategisk miljøvurdering til kon-
ventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegræn-
serne (SEA-protokollen) informerer jeg Dem rettidigt om processen. 
 
De areal, hvis egnethed kontrolleres med henblik på opførelse og drift af 
vindenergianlæg til havs, defineres af arealudviklingsplan. Disse er indtil 
2025 blandt andet arealerne N-9.1, N-9.2, N-9.3, N-9.4, N-10.1 og N-10.2 
(se kortet). 
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De definerede arealer i arealudviklingsplan forundersøges i første 
omgang statsligt af BSH, især i forhold til havmiljøet, anlægsgrunden samt 
vindforholdene og de oceanografiske forhold. Blandt andet på baggrund 
af resultaterne i forundersøgelsen kontrollerer BSH herefter egnetheden 
af arealerne til opførelse og drift af vindenergianlæg til havs. Egnede 
arealer bekendtgøres af den nationale tilsynsmyndighed. 
 
Den følgende tabel viser tidsplanen for disse procestrin i forhold til arealer: 
 
 

Areale
rne  

Definition af  
undersøgelse
sramme 

egnethedsunder
søgelse 

Bekendtg
ørelse 

Idriftsæt
telse 

N-9.1/ 
N-9.2 

Begyndelse af 
2022 

2023 2024 2029 

N-9.3/ 
N-9.4 

Begyndelse af 
2022 

2024 2025 2030 

N-
10.1/ 
N-10.2 

Begyndelse af 
2022 

2024 2025 2030 
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Jeg beder dem om at bekræfte modtagelsen af denne information. De 
bedes venligst stile deres svar til ovenstående adresse eller via e-mail til 
EingangOdM@bsh.de. 
 
For en sikkerhedsskyld henviser jeg til, at idriftsættelsen af en vindpark 
ydermere forudsætter en offentlig høring.  
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af  
 
Diana Sieb 
 
Bilag 

- Udkast til den foreløbige undersøgelse for den strategiske 
miljøvurdering af arealerne N-9  

- Udkast til den foreløbige undersøgelse for den strategiske 
miljøvurdering af arealerne N-10 
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