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Vedrørende: sagsbehandling i forbindelse med vurdering af de miljømæssige 

påvirkninger i forhold til projekt på tværs af landegrænserne, bestående i opførelse af 

havvindmøllefarmen FEW Baltic II. 

Vi skal venligst gøre opmærksom på, at sagsbehandlingen i forbindelse med vurdering af de 

miljømæssige påvirkninger i forhold til opførelse af havvindmøllefarmen i den polske 

eksklusive økonomiske zone FEW Baltic II, blev afsluttet den 30. november 2021. En integreret 

del af denne sagsbehandling var en grænseoverskridende vurdering af miljøpåvirkningerne, i 

hvilken Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige deltog som berørt part.  

Under hensyntagen til synspunkter, forhold fastslået af myndigheden, resultatet af 

offentlighedens deltagelse samt konsultationer med de berørte parter på tværs af 

landegrænserne, har det Regionale Miljødirektorat (Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska) i Szczecin afgivet beslutning om de miljømæssige betingelser for projekt 

bestående i opførelse af havvindmøllefarmen FEW Baltic II.  

Ovennævnte beslutning om de miljømæssige betingelser af 30. november 2021, sagsnr. 

WONS-OŚ.420.20.2020.KK.30, fastsætter de miljømæssige betingelser for gennemførelsen 

af projektet, hvorunder b.la. er taget hensyn til resultaterne af sagsbehandlingen på tværs af 

landegrænserne. I overensstemmelse med bestemmelserne i national ret, behandles og tages 

der ved grænseoverskridende miljøpåvirkninger hensyn til kommentarer og begæringer afgivet 

af de i sagsbehandlingen som berørt part deltagende lande, i forbindelse med afgivelsen af 

denne beslutning. Jeg skal samtidigt gøre opmærksom på, at afgivelsen af en administrativ 

beslutning er bindende for den i forbindelse med afgivelsen af byggetilladelse relevante 

arkitektonisk-byggetekniske offentlige myndighed.  



 

 

 

I forbindelse med ovenstående overdrager jeg bilagt, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 i 

Konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne fra Espoo af 25. 

februar 1991, beslutningen om miljømæssige betingelser af 30. november 2021, sagsnr.: WONS-

OŚ.420.20.2020.KK.30, afgivet af det Regionale Miljødirektorat (Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska) i Szczecin. Bilagt fremsender jeg ydermere en oversættelse af den pågældende 

beslutning til dansk sprog sammen med bilag 3., hvori præsenteres resultaterne af konsultationerne 

på tværs af landegrænserne. 

I forbindelse med ovenstående skal jeg anmode om, at information om den af det Regionale 

Miljødirektorat i Szczecin trufne beslutning bringes til offentlighedens kundskab på den i 

Kongeriget Danmark almindeligt anvendte metode.  

Fristen for påklage af afgørelsen om miljømæssige betingelser er angivet i vejledningen til 

beslutningen sammen med information om, hvilke parter der kan påklage afgørelsen. Påklage 

indleveres indenfor en frist af 14 dage fra øjeblikket for lovlig forkyndelse af afgørelsen til den 

Danske Part. Fristen for indlevering af påklage begynder sit forløb den efterfølgende dag, efter 

at den er forkyndt for parterne. Påklage indleveres skriftligt på polsk ved hjælp af telefax eller 

mundtligt til protokol. I tilfælde af skriftlig begæring anses dato for indlevering af påklagen for 

datoen for indlevering til en offentlig polsk postoperatør. Begæringer som indleveres til offentlige 

myndigheders elektroniske postadresse vil ikke blive behandlet. 

Jeg skal bede Dem informere den polske Part om på hvilket tidspunkt beslutningen er blevet 

stillet til rådighed for de interesserede myndigheder og offentligheden på den berørte parts 

territorium. 

 

Med venlig hilsen 

DOROTA TORYFTER-SZUMAŃSKA 

VICEDIREKTØR 

AFDELING FOR 
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Bilag: 

1. Beslutning om de miljømæssige betingelser af 30. november 2021, sagsnr.: WONS-

OŚ.420.20.2020.KK.30 sammen med bilag på polsk  

2. Beslutning om de miljømæssige betingelser af 30. november 2021, sagsnr.: WONS-

OŚ.420.20.2020.KK.30, på svensk 
3. Bilag 3. – resultatet af konsultationer på tværs af landegrænserne, på svensk 

 



 

 

Til orientering: 

1. Det Regionale Miljødirektorat (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska) i Szczecin  


