
 

 

 

 

REGIONAL DIREKTØR 

DIREKTØR FOR MILJØBESKYTTELSE 

I SZCZECIN 

WONS-OS.420.20.2020.KK.30 

  

Szczecin, 30. November 2021   

 

AFGØRELSE NR. 14 /2021 

om miljøforhold 

I henhold til artikel 104 i loven af 14. juni 1960 om administrativ retspleje (lovtidende af 2021, 

punkt 735, som ændret) - efterfølgende kaldt K.p.a., i forbindelse med artikel 75, stk. 1, pkt. 1, 

litra c), og sådanne art. 82 og art. 85 i loven af 3. oktober 2008 om information om miljø og 

miljøbeskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger 

(lovtidende 2021 , punkt 247, med senere ændringer) - efterfølgende kaldt OOS-loven, og § 4 i 

ministerrådets bekendtgørelse af 10. september 2019 om projekter, der kan påvirke miljøet 

væsentligt (lovtidende 2019, punkt 1839), i forbindelse med § 2, stk. 1 punkt 5 i ministerrådets 

bekendtgørelse af 9. november 2010 om projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet 

(konsolideret af tekst Lovtidende 2016, punkt 71), efter at have gennemgået ansøgningen af 

30.09.2019 (modtagelsesdato 04.10.2019 ) fra investoren, Baltic Trade and Invest Sp. z o.o. 

med hjemsted i Słupsk, om udstedelse af en afgørelse om miljøbetingelser for projektet, der 

består i opførelse af en havvindmøllepark, FEW Baltic II. 

 

Jeg er nået frem til følgende afgørelse 

A. Bestem projektets type og placering. 

Det planlagte projekt består i opførelsen af havvindmølleparken FEW Baltic II med en kapacitet 

på op til 350 MW. Projektet vil blive udført i den polske eksklusive økonomiske zone (EEZ) i 

en afstand på ca. 55 km fra land i højden af Ustka kommunen (Pommern Voivodeship), men 

den korteste afstand fra  grænsen af FEW Baltic II til den polske kyst er ca. 51,2 km. Den 

planlagte investering vil blive placeret i den centrale del af den sydlige del af Østersøen, ved 

foden af Slupsk-soklens nordlige skråninger, i en afstand af ca. 27,5 km fra Sveriges og 

Danmarks eksklusive økonomiske zone. Området for FEW Baltic II-investeringen er 39,65 

km2. 

Havvindmølleparken FEW Baltic II vil omfatte 

- op til 44 havvindmøller 

- internt el- og telekommunikationsnet bestående af kabler på havbunden, der forbinder 

kraftværkerne indbyrdes og med gruppen af kraftværker med offshore-transformerstationen, 

med en maksimal længde på op til 60 km 

- offshore-transformerstationen. 

FEW Baltic II omfatter ikke infrastruktur til transmission af elektricitet, der produceres af 

bedriften, til jorden. 

Formålet med projektet er at generere elektricitet fra en vedvarende energikilde, nemlig 

vindkraft, og derefter at overføre den via et transmissionskabel til land og i sidste ende til det 

nationale elsystem (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, KSE). 
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Detaljerede oplysninger om projektet findes i bilag nr. 1 og projektets beliggenhed i bilag nr. 2, 

som udgør en integral del af denne beslutning. 

B. Fastlæggelse af miljøforholdene for det planlagte projekt, der omfatter opførelse 

af havvindmølleparken FEW Baltic II, og samtidig fastlæggelse af følgende betingelser for 

projektet. 

I. Betingelser for anvendelse af området i projektets gennemførelses-, udnyttelses- og 

vedligeholdelsesfase, med særlig vægt på nødvendigheden af at beskytte værdifulde 

naturværdier, naturressourcer og historiske monumenter samt begrænsning af gener for 

naboområderne. 

1. Med hensyn til alle faser af projektets gennemførelse: 

1.1. Udføre forpligtelsen på en sådan måde, at det udelukkes, at der kan komme forurenende 

stoffer i vandmiljøet. Til dette formål er det nødvendigt at: 

a) udføre alt arbejde med udstyr og maskiner, der er i god teknisk stand og regelmæssigt 

kontrolleres, 

b) i tilfælde af forurening af havmiljøet med fast eller flydende spildevand skal dette straks og 

rettidigt fjernes fra vandoverfladen 

c) i tilfælde af spild af olieprodukter og olierester under udførelse af arbejde, skal der løbende 

fjerne den resulterende forurening fra vandoverfladen ved hjælp af mekaniske 

opsamlingsmidler, mens der i tilfælde af anvendelse af andre midler end mekaniske kun er 

mulighed for at fjerne forureningen fra havvandets overflade efter at have indhentet samtykke 

fra den kompetente direktør for søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 6, 

stk. 1, i ministerrådets bekendtgørelse af 8. august 2017 om organiseringen af bekæmpelsen af 

trusler og forurening til søs (lovtidende af 2017, punkt 1631), 

d) foretage korrekt affalds- og spildevandshåndtering, herunder: 

- tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at affaldsmængden minimeres; 

- det producerede affald bør oplagres selektivt, uden at det udgør en fare for havmiljøet og kun 

på steder, der er udpeget til dette formål, og derefter transporteres i land og håndteres i 

overensstemmelse med de gældende bestemmelser. 

- alle forurenende stoffer fra skibe, der udfører arbejde, skal afleveres til modtagefaciliteter i 

havnen, og hver af disse operationer skal dokumenteres i overensstemmelse med de gældende 

bestemmelser 

e) følge anbefalingerne i undersøgelsen Oil Pollution and Hazard Prevention Plan, der er 

udarbejdet med henblik på gennemførelsen af projektet. 

Investor er forpligtet til hver gang at underrette direktøren for søfartskontoret i Szczecin, 

gennem havnekaptajnen i Darłowo og direktøren for søfartskontoret i Gdynia og gennem 

havnekaptajnen i Ustka eller Vessel Traffic Services VTS Ławica Słupska, som er en del af 

søfartskontoret i Gdynia, om enhver begivenhed i forbindelse med forurening eller trussel om 

forurening af havvandene. 

1.2. For at sikre en sikker anvendelse af havområdet, herunder sikkerheden for sejlads i området 

for det planlagte projekt, er investor forpligtet til at informere direktøren for søfartskontoret i 

Szczecin og direktøren for søfartskontoret i Gdynia om datoerne for påbegyndelse og afslutning 

af arbejdet med skibe i havområdet. Betingelserne for planlægning af arbejdet, navnlig med 

hensyn til sikkerheden på vandet, bør aftales med direktøren for søfartskontoret i Szczecin og 

direktøren for søfartskontoret i Gdynia, inden arbejdet påbegyndes. 

1.3. Kun at anvende fartøjer, der er i overensstemmelse med nationale eller internationale aftaler 

og konsekvenser, som Polen har underskrevet. 

1.4 Begrænse brugen af stærke lyskilder (f.eks. forlygter) om natten på skibe og strukturer, og 

ikke rette lyset opad. 

1.5 Brug ikke tinbaseret antibegroningsmaling (TBT) til vedligeholdelse af ståldele: 

vindkraftværker, platforme, elektriske understationer. 

1.6. Det er forbudt at sejle ind i området omkring Słupsk-søen (PLC99000l) med fartøjer, der 

deltager i gennemførelsen af investeringen i alle projektets faser (opførelse, udnyttelse og 

nedlukning) i perioden fra den 1. december til den 15. marts, med undtagelse af redningsaktioner 



 

 

og situationer, der skyldes nødvendigheden af nødreparationer af turbiner, offshore-station eller 

kabler, der forbinder individuelle turbiner og grupper af turbiner med stationen. 

1.7. Projektet skal gennemføres og drives i overensstemmelse med de gældende retsforskrifter 

på en måde, der ikke udgør en trussel mod mennesker, miljø eller sikkerhed for sejladsen. 

1.8. Inden det planlagte arbejde påbegyndes, skal investoren give kontoret for flådens 

hydrografiske undersøgelse i Gdynia (BHMW) geodætiske koordinater for projektet og på 

forhånd underrette kontoret om påbegyndelsen af arbejderne, den forventede dato for deres 

afslutning og arbejdets omfang med henblik på at gennemføre artikel 25 i loven om havområder. 

Desuden skal investoren efter afslutningen af byggearbejdet forsyne BHMW med 

dokumentation for det udførte arbejde med henblik på at opdatere søkort og publikationer. 

1.9. Umiddelbart efter projektets afslutning skal investoren straks efter projektets afslutning 

give direktøren for søfartskontoret i Szczecin og direktøren for søfartskontoret i Gdynia den 

geodætiske dokumentation af de nyopførte objekter i den udførte stand sammen med deres 

navigationsmærkning. Koordinaterne skal bestemmes i det geocentriske geodætiske 

koordinatsystem. 

1.10. Udarbejde redningsplaner for ulykkes- og nødsituationer under hensyntagen til 

miljøbeskyttelseskrav. 

1.11. For at sikre sikkerheden for sejlads gennemføres henstillingen i undersøgelsen 

Navigational expertise of the impact of the planned Baltic II Wind Power Plant Farm with the 

accompanying infrastructure on the safety of ships in Polish maritime areas and the efficiency 

of their navigation, taking into account the existing navigation routes and traffic separation 

schemes (navigatorisk ekspertise af virkningerne af den planlagte Baltic II Wind Power Plant 

Farm med den tilhørende infrastruktur på sikkerheden for skibe i polske havområder og 

effektiviteten af deres navigation). 

1.11. At udarbejde og løbende ajourføre en plan for imødegåelse af trusler og forurening af 

havvandene, hvori det er nødvendigt at fastlægge det potentielle område, der er truet af 

forskellige størrelser af udslip, metoder til imødegåelse af olieudslip og planlagt udstyr til 

imødegåelse af trusler, der er tilstrækkeligt til selv at likvidere de olieudslip, der beskrives som 

en trussel af første grad. 

1.12. Sikre miljøtilsyn med projektet: 

- en specialist, der fører tilsyn med gennemførelsen af bestemmelserne i miljøafgørelsen 

vedrørende emission af undervandsstøj og havpattedyr; 

- miljøbeskyttelsesspecialist med ansvar for udvikling og anvendelse af proceduren for hurtig 

reaktion i nødsituationer (f.eks. forurening af havvand med olieholdige stoffer fra 

transformatorer og skibe) på bedriften og uddannelse af personer, der deltager i redning af dyr, 

som kommer i kontakt med olieholdigt vand. 

 

2. I forhold til investeringskonstruktionens stadie: 

2.1. De fartøjer, som projektet gennemføres med, skal være i besiddelse af ajourførte 

dokumenter (f.eks. med hensyn til teknisk stand, udstyr osv.), som kræves i henhold til de 

relevante bestemmelser, og opfylde alle krav til navigationssikkerhed og miljøbeskyttelse (f.eks. 

udstyr og anordninger til reduktion og opsamling af eventuelle forureningsspild fra fartøjet), og 

de skal have AIS-transponderen - sende- og modtageanordning (Automatic Identification 

System of Ships) - i kontinuerlig drift. Maskiner og udstyr skal anvendes i fuldt funktionsdygtigt 

stand. 

2.2 Arbejde i forbindelse med indførelsen af nye infrastrukturelementer skal udføres under 

hensyntagen til forbud og begrænsninger, der er fastsat i Ministerrådets forordning af 14. april 

2021 om vedtagelse af den fysiske plan for udvikling af de indre farvande, territorialfarvandet 

og den eksklusive økonomiske zone i målestok 1:200 000 (Dz. U z 2021 punkt 935), navnlig 

dem, der er omfattet af § 53, afsnit 7 i tillæg nr. 2 til ovennævnte forordning - Detaljeret 

afregning eller opdatering heraf. 

2.3 Planlægning af arbejdsplanen på en sådan måde, at de aktiviteter, der har størst indvirkning 

på det naturlige miljø (nedramning af fundamentspæle), skal udføres i maj-september, hvor 

antallet af fugle er lavest. 



 

 

2.4 Sikre arkæologisk overvågning under arbejdet. Hvis man støder på en genstand, som endnu 

ikke er lokaliseret, og som kan betragtes som en historisk genstand, er det nødvendigt at træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 23. juli 2003 om beskyttelse 

og pleje af historiske monumenter (lovtidende af 2021, punkt 710, med ændringer), i det 

følgende benævnt loven om beskyttelse af historiske monumenter, herunder 

- standse ethvert arbejde, der kan beskadige eller ødelægge den fundne genstand, 

- om muligt med de midler, der er til rådighed, sikre genstanden og det sted, hvor den blev 

fundet,, 

- straks underrette den kompetente direktør for søfartskontoret om opdagelsen af genstanden i 

polske søfartsområder. 

2.5. I forbindelse med opførelsen af projektet bør der oprettes en sikkerhedszone omkring vraget 

Papierowiec, hvor det er forbudt at ankre op og svømme. 

2.6. Transport af elementer og byggematerialer i farvande, der administreres af direktøren for 

søfartskontoret i Gdynia og Szczecin, bør foregå under forhold, der garanterer sikkerheden for 

de transporterede elementer og materialer, i overensstemmelse med gældende bestemmelser om 

sikkerhed for sejlads og teknologiske krav. 

2.7. Anlægsfaciliteter på land, herunder steder til midlertidig opbevaring af byggematerialer og 

elementer af anlægget før deres installation på havet, bør være udstyret med sorbenter eller andre 

midler til at håndtere utilsigtede udslip af olieprodukter. 

2.8. På arealer med landbaserede anlæg til hjælp af byggeri skal der udpeges hærdede og 

forseglede steder til opbevaring af affald. 

Efter afslutningen af arbejdet skal alle forurenende stoffer, der er opstået under anlægsarbejdet, 

fjernes fra havbunden. 

2.10. For hele arbejdets varighed i det område, som optages af byggepladsen, og i området 500 

m fra dette område bør der, inden arbejdet påbegyndes, ved en afgørelse truffet af den 

kompetente direktør for søfartskontoret oprettes sikkerhedszoner med forbud mod fiskeri og 

sejlads. 

2.11. Inden opførelsen af bedriften påbegyndes, bør der udarbejdes og gennemføres passende 

procedurer for at forebygge ulykker med materialer af militær oprindelse, navnlig kemiske 

kampmidler. 

2.12. Oplysninger om fund af materialer af militær oprindelse (UXO og BST) skal indberettes 

til direktøren for søfartskontoret i Szczecin og direktøren for søfartskontoret i Gdynia samt til 

flådens hydrografiske kontor (BHMW). 

2.13. Detonation af ueksploderet ammunition (UXO), der opdages under arbejdet, må kun 

foretages, hvis det ikke er muligt at hente den ueksploderede ammunition og transportere den 

sikkert til land. Hvis det er nødvendigt at neutralisere fundet på stedet, bør detonationen af 

ammunitionen finde sted i perioder med minimal tilstedeværelse af dyr for at mindske risikoen 

for skader fra trykbølger og PTS på marsvinspopulationen (Phocoena phocoena) i 

projektområdet. Hvis der ikke er en sådan mulighed, kan det accepteres at foretage detonationer 

hele året, men først efter at havpattedyrsobservatører har bekræftet, at ovennævnte gruppe af 

dyr ikke er til stede. I begge tilfælde bør der kombineres: 

- At foretage visuelle observationer af kvalificerede observatører af havpattedyr (MMO) fra 

skibet i overensstemmelse med den af JNCC specificerede metode kombineret med passiv 

akustisk overvågning (PAM), der supplerer de visuelle observationer foretaget af MMO, baseret 

på anvendelse af et sæt hydrofoner (PAM-detektorer) placeret i vanddybden og specialiseret 

software til behandling af de lyde, der registreres af hydrofonerne, under hensyntagen til 

følgende forudsætninger 

- Placer detektorerne således, at havpattedyr kan detekteres i det område, hvor der potentielt kan 

forekomme PTS; 

- at placere detektorerne på en måde, der tager hensyn til de bathymetriske forhold, 

eksplosivstoffernes vægt og årstiden; 

- at observationerne påbegyndes mindst 60 minutter før den planlagte detonation af det 

konventionelle våben og fortsættes indtil 60 minutter efter detonationen, idet dette tidspunkt 

dog kan ændres, hvis det er berettiget; 



 

 

- at begrænse den visuelle observation til perioder med god sigtbarhed i dagtimerne og i tilfælde 

af ugunstige vejrforhold i tilfælde af ugunstige atmosfæriske forhold, der umuliggør 

observation, bør eksplosionen ikke foretages. 

- at anvende akustiske anordninger til at afskrække sæler og Marsvin (Phocoena phocoena) 

(f.eks. pingere, sonarer eller andre) og til at isolere undervandsstøjudbredelse, f.eks. 

bobleforhæng. 

2.14. Forud for den planlagte detonation af konventionel ammunition bør der foretages 

sonarundersøgelser fra en arbejdsbåd for at identificere fiskestimer med henblik på eventuel 

omlægning af ammunitionsrydningen, og hvis dette ikke er muligt, bør der anvendes 

afskrækkende metoder og metoder til isolering af undervandsstøj (f.eks. bobleforhæng) for at 

minimere påvirkningen af disse dyregrupper. 

2.15. Udarbejde og efterfølgende gennemføre en plan for fjernelse af UXO'er med angivelse af 

en afbødningsplan for havpattedyr og fisk, herunder specifik anvendelse af 

afbødningsforanstaltninger, som angivet i afgørelsen. 

2.16. Begrænse aktiviteterne til aktiviteter, der ikke bringer den økologiske funktion af 

gydepladserne og overlevelsen af de tidlige livsstadier af fisk (æg og larver) af kommercielle 

arter i fare. 

2.17. For at minimere investeringernes indvirkning på ichthyofauna, fugle og havpattedyr under 

pælearbejdet er det nødvendigt at 

- hver gang, når pælearbejdet påbegyndes, skal det startes med den såkaldte soft start-procedure 

(blød start), dvs. start med flere slag med mindre kraft og gradvis forøgelse af slagkraften og 

dermed gradvis forøgelse af støjintensiteten. Effektforøgelsen skal ske gradvist over en periode 

på flere minutter. Herefter skal arbejdet udføres indtil afslutningen af pæleramningen af 

anlægget med standardkraft; 

- at udforme og anvende tekniske løsninger i form af et lufttæppe eller andre lignende 

afbødningsforanstaltninger, der minimerer undervandsstøjens indvirkning på sæler og 

marsvinene (Phocoena phocoena) og garanterer en sådan reduktion af støjniveauet. Støjen vil 

blive reduceret til inden for 8 km fra kilden og inden for de Natura 2000-områder, der er udpeget 

til beskyttelse af Marsvin (Phocoena phocoena) og sæler (det nærmeste er det svenske Natura 

2000-område Hoburgs Bank och Midsjobankarna SE033030308 på ca. 28 km og Ostoja 

Słowińska PLH220023 i en afstand på ca. 48 km fra projektområdet), overstiger ikke SELss-

lydeksponeringsniveauet fra et enkelt slag = 140 dB re 1μPa2s og for finnedyr 170 dB re 1 

μPa2s. Hvis støjmålingerne viser, at ovennævnte tærskelværdi overskrides, skal man standse 

nedramningen. Underret straks den lokalt kompetente regionale direktør for miljøbeskyttelse 

om denne situation, senest 7 dage efter at hændelsen er indtruffet. Det videre arbejde kan 

fortsættes, når der er truffet foranstaltninger, som er aftalt skriftligt med den regionale direktør 

for miljøbeskyttelse for at forhindre, at støjen overskrides; 

- pælearbejdet på FEW Baltic II bør udføres på en sådan måde, at der inden påbegyndelsen af 

arbejderne i dens område, som består i at slå fundamentspæle i havbunden, også bør tages 

hensyn til pælearbejdet på de resterende planlagte vindmølleparker i umiddelbar nærhed af 

Słupsk Shoal, således at antallet af samtidige pælearbejder ikke overstiger to. 

2.18. Gradvist udføre byggearbejder i bestemte faser af fundamentet for 

vindkraftværkskonstruktionerne for at begrænse området for udførelsen af arbejderne, dvs. 

bygge vindkraftværker successivt ved siden af hinanden, startende fra et sted for gradvist at 

fylde bassinet med konstruktioner. 

2.19. Indvendige kabler skal så vidt muligt lægges op til en dybde på 3 m under bundoverfladen, 

således at temperaturstigningen under bundoverfladen ikke overstiger 2 °C. Den mindste dybde 

af nedgravningen bør bestemmes på grundlag af sedimenttypen (dets varmeledningsevne) og 

typen af elnetværk (størrelse og type af belastninger, termiske egenskaber). 

2.20. Spidserne af rotorbladene bør males i lyse farver for at øge fuglenes mulighed for at lægge 

mærke til vindmøllerne, mens et af de tre rotorblade på hver vindmølle bør males sort for at 

minimere udtværingen af møllens bevægelse. 

 

3. Med hensyn til projektets driftsfase 



 

 

3.1 Sørg for, at turbinekabinettet er forseglet for at forhindre, at et eventuelt oliespild kan nå 

uden for anlægget. 

3.2 Udstyr offshore-understationen med oliesumpe med en kapacitet på ca. 110 

% af mængden af olie i transformatorerne, der kan acceptere en fuldstændig lækage i tilfælde af 

lækage. 

3.3 Alle fartøjer, der anvendes i bedriftens driftsfase, skal opfylde kravene i konventionen om 

beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet og retningslinjerne for det særlige Østersøområde i 

henhold til MARPOL 73/78 (den internationale konvention til forebyggelse af forurening fra 

skibe). 

3.4 Der skal oprettes passende markerede sikkerhedszoner med en bredde på højst 500 m 

omkring bygningerne, som begrænser havgående fartøjers bevægelsesfrihed. I 

overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i loven om søfartsområder fastsættes disse zoner af 

den kompetente direktør for søfartskontoret. 

3.5 Før der opnås tilladelse til udnyttelse eller før udnyttelsen påbegyndes, skal reglerne for 

fiskeri i havvindmølleparkens område aftales med chefinspektoratet for havfiskeri. 

3.6 Projektområdet skal dokumenteres med bathymetriske planer af bassinet, 

undervandsundersøgelsescertifikater og rapporter fra bundundersøgelsen, der opfylder kravene 

i ministerens forordning af 23. oktober 2006 om de tekniske betingelser for anvendelse og det 

detaljerede omfang af kontrol af marine hydrotekniske konstruktioner (Statstidende nr.  af 2019 

punkt 1065). 

3.7 Registrering af fugletræk gennem landbrugsarealet ved hjælp af et radarsystem, der 

automatisk registrerer fuglenes trækruter og automatisk, på grundlag af analysen af 

radarbilledet, tildeler oplysninger, der gør det muligt at bestemme størrelsen af de flyvende fugle 

og flyveparametre: højde, hastighed og flyverutens form. 

3.8 Periodisk slukning af vindmøller i kritiske situationer med den største kollisionsrisiko, dvs. 

under de mest intensive fugletræk i kollisionshøjde. Trækkets intensitet bør bestemmes på 

grundlag af indikationer fra radarsystemet (det skønnes, at der hovedsagelig vil forekomme 

udelukkelser i perioden med intensivt fugletræk fra 15. marts til 30. april og fra 1. september til 

15. oktober med ugunstige vejrforhold).  

  

4. Med hensyn til projektets nedlukningsfase 

4.1 Ved afslutningen af projektets drift anbefales det at fjerne alle dets komponenter. Det er 

tilladt at efterlade en del af de faciliteter, der er placeret i eller på havbunden, hvis de udgør et 

levested for værdifulde samfund af marine organismer. Omfanget af de elementer, der skal 

efterlades, bør aftales med de kompetente miljø- og havforvaltningsmyndigheder. 

4.2 Det nedrevne område skal dokumenteres med bathymetriske planer af bassinet, 

undervandsundersøgelsescertifikater og bundundersøgelsesrapporter, der opfylder kravene i 

ministeren for maritim økonomis forordning af 23. oktober 2006 om tekniske betingelser for 

anvendelse og detaljeret omfang af kontrol af marine hydrotekniske konstruktioner (Journal of 

Laws of 2019, punkt 1065). 

4.3 Når nedlukningsarbejdet er afsluttet, skal du foretage en inspektion af havbunden for at 

sikre, at alle elementer fra bedriften er fjernet. 

4.4 Nedlukning af strukturerne sker uden brug af eksplosive metoder for at reducere virkningen 

af undervandsstøj. 

 

II. Miljøbeskyttelseskrav, der skal indgå i den dokumentation, der kræves for udstedelse 

af den afgørelse, der er omhandlet i artikel 72, stk. 1, første afsnit, i lov af 3. oktober 2008 om 

offentliggørelse af oplysninger om miljøet og dets beskyttelse, offentlig deltagelse i 

miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger 

1. Beskrivelsen af de arbejder, der skal udføres, skal tage hensyn til de betingelser, der er anført 

i afsnit I. i denne afgørelse. 

2. anvende vindkraftværker af solid konstruktion, der opfylder følgende parametre: 

- kraftværkets maksimale totalhøjde: 300 m; 

- mindste afstand mellem vingens nederste position og havoverfladen: 22 m; 



 

 

- maksimal rotordiameter: 250 m. 

3. Der skal anvendes et monopile fundament i byggeprojektet. 

4. I byggeprojektet må det maksimale bundareal, der optages af ét monopælsfundament, ikke 

overstige 123 m2 og det samlede maksimale bundareal, der optages af alle fundamenter, må 

ikke overstige 5412 m2. 

5. Det er tilladt at anlægge en beskyttelse mod udsivning omkring hver enkelt monopæl på op 

til 1257 m2 pr. monopæl. Hvis man antager det maksimale antal vindmøller i den ansøgte 

variant, dvs. 44 enheder, må det samlede anlæg med beskyttelse mod udsivning ikke overstige 

55308 m2, 

6. Ved udformningen af afstanden mellem vindmøllerne bør der efterlades en ubebygget 

zone mellem FEW Baltic II og den østlige nabo OWF Baltic II med en korridorbredde på mindst 

4 km for at give mulighed for både migrationsrelaterede flyvninger samt lokal migration af 

havfugle og trækfugle mellem områderne nord for det planlagte OWF-kompleks og områderne 

syd for de planlagte investeringer, hvor der findes vigtige europæiske samlepladser for 

havænder (Natura 2000, herunder Ławica Słupska, Baltic Waterfront). 

I udformningen skal der tages højde for nødvendigheden af at indføre et radarsystem til 

overvågning af fuglenes træk, der gør det muligt at foretage midlertidig fjernafbrydelse af 

enkelte vindmøller eller hele vindmølleparken, idet der skal tages særligt hensyn til vejrforhold, 

der medfører begrænset sigtbarhed i den periode, hvor fuglene trækker mest intensivt, dvs. fra 

15. marts til 30. april og fra 1. september til 15. oktober. Systemet bør sikre permanent 

observation og registrering af fugle, der trækker gennem bedriftens område, og øjeblikkelig 

slukning af møller langs den forventede trækrute for registrerede fugle gennem bedriften med 

øget risiko for kollisioner af trækfugle - gennem automatisk registrering af fuglebevægelser og 

automatisk tildeling af oplysninger, der gør det muligt at bestemme størrelsen af flyvende fugle 

og flyveparametre (højde, hastighed, form af flyverute). Den foreslåede FEW-ordning for 

midlertidig nedlukning af Baltic II-vindmøller bør optimeres ved at indføre et automatisk 

overvågningssystem for kollisioner med trækfugle, som vil gøre det muligt at foretage en præcis 

og ajourført vurdering af nødvendigheden og omfanget af og tidspunktet for anvendelsen af 

ordningen samt at angive specifikke vindmøller, som kræver en kortvarig nedlukning. 

7. Begrænse belysning af vindmølleparken til det, der kræves i henhold til lovgivningen og 

sikkerhedsreglerne. Om nødvendigt bør der anvendes små, svage og pulserende lyskilder til at 

belyse kraftværket om natten; under tåget vejr bør belysningen ændres til pulserende belysning 

med lange intervaller. Undgå at placere lys over hovedet, og reducer belysningen af 

serviceplatforme, f.eks. ved at bruge gardiner for vinduer eller blåt lys. Brug ikke unødig 

omgivelsesbelysning på bedriften. 

8. Ved beslutningen om de enkelte kraftværksfaciliteters strukturelle styrke, afstanden mellem 

havniveau og vingespidsen (i bunden) samt systemerne til afisning af kraftværksvingerne og 

lynbeskyttelsesanlæggene skal der tages hensyn til det stigende antal ekstreme 

vejrbegivenheder, herunder øget vindhastighed, øget havniveau, øget antal stormdage og 

ændringer i havstrømme. Anvendelse af materialer og tekniske løsninger, der reducerer 

sandsynligheden for byggesvigt og katastrofer og dermed reducerer menneskers og miljøets 

udsættelse for konsekvenserne heraf. 

 

III. Miljøkrav til begrænsning af grænseoverskridende miljøpåvirkninger: 

 

1. Der skal være en ubebygget vindmøllezone mellem FEW Baltic II og den østlige nabo OWF 

Baltic II med en korridorbredde på mindst 4 km for at afbøde eventuelle fremtidige virkninger 

af FEW Baltic II på beskyttede fuglearter af bevaringsinteresse i de særligt beskyttede områder 

i Natura 2000 i Østersøområdet, især  (Havlit (Clangula hyemalis)) og dykand (Gavia). 

Under pælearbejdet bør der udformes og anvendes tekniske løsninger som f.eks. lufttæpper 

(f.eks. BBC) eller andre lignende foranstaltninger.  

2. Under pælearbejdet skal der udformes og anvendes tekniske løsninger i form af et lufttæppe 

(f.eks. BBC) eller andre lignende afbødningsforanstaltninger, der minimerer undervandsstøjens 

indvirkning på Marsvin (Phocoena phocoena) og sikrer, at niveauet reduceres på en sådan måde, 

at der i en afstand af 8 km fra kilden og inden for de Natura 2000-områder, der er udpeget til 

beskyttelse af Marsvin (Phocoena phocoena) (det svenske område - Hoburgs Bank och 



 

 

Midsjiibankarna SE0330308 og det polske område - Ostoyja Słowińska PLH220023), er 

niveauet for eksponering for lyd SEL. fra et enkelt anslag = 140 dB re 1 μPa2s (SEL enkelt - 

anslag). Der skal foretages undervandslydmålinger i realtid i hele vindmølleparkens 

nedramningsperiode. Hvis støjmålingerne viser, at ovennævnte grænseværdi overskrides, skal 

nedramningen af pæle standses, og der skal træffes yderligere minimeringsforanstaltninger for 

at opnå ovennævnte grænseværdi for støjniveauet. 

 

3. Inden pælearbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes og gennemføres en afbødningsplan for 

Marsvin (Phocoena phocoena) for at sikre, at støjniveauet reduceres til en værdi, der ikke 

overstiger SELss = 140 dB re 1 ą μPa2s i en afstand af 8 km fra kilden og inden for grænserne 

af Natura 2000-områder, der er udpeget til beskyttelse af Marsvin (Phocoena phocoena), 

sammen med en angivelse af måleplaceringen, definitionen af det maksimale støjniveau, der må 

overskrides, det tidspunkt, hvor driften skal ophøre, og de specifikke 

afbødningsforanstaltninger, der skal træffes for ikke at overskride ovennævnte grænseværdi for 

støjniveauet. 

4. Gennemfør følgende minimeringsforanstaltninger i overensstemmelse med BSH-

retningslinjerne (2019) ved at: 

- ved hjælp af pæleramningsmetoder med de laveste elastiske bølgeemissioner; 

- Prognose af støjemissioner som følge af nedramning af pæle. På nuværende tidspunkt er dette 

hovedsagelig muligt ved hjælp af numeriske modeller, der anvender empiriske data fra 

undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med tilsvarende udviklinger i andre 

vandområder; 

- ikke overskrider tærskelværdierne for akustisk emission under pælerydning: 

lydeksponeringsniveau SEL05 svarende til 160 dB re 1 μPa2s og lydtryksniveau (peak-to-steak) 

SPLpp 90 dB re 1 μPa2s i en afstand på 750 m fra kilden (hvor SEL05 bestemmer percentilen 

svarende til den tidsperiode på 5%, hvor et givet niveau overskrides i en pælerydning); 

- begrænsning af pælearbejdet til 180 minutter for monopilfundamenter og 140 minutter for 

jacketfundamenter; 

- anvendelse af midler til at afskrække havpattedyr fra pælelægningen; 

- begrænsning af hammerens energi; 

- overholdelse af kravene til hammerkontrolteknologi (højfrekvens- lav-energiprocedure); 

- anvendelse af tekniske støjdæmpningssystemer i tilstrækkelig stor afstand fra pælepladsen 

(bobleforhæng); 

- gennemførelse af overvågning af støjreduktionsforanstaltningernes effektivitet, herunder 

realtidsovervågning af SEL-foranstaltningerne for at styre hammerarbejdet på stedet, således at 

grænseværdierne for støjemissioner ikke overskrides både i nærheden af arbejdet og i det 

nærmeste NATURA 2000-område 

- opretholde strenge procedurer for indberetning af overvågningsresultater til de relevante 

myndigheder og agenturer (HELCOM). 

5. foretage overvågning af vand og bundsedimenter (i anlægs- og driftsfasen) under hensyntagen 

til indikatorer som: ammoniakkvælstof, nitratkvælstof, total kvælstof, mineralkvælstof, fosfater, 

total fosfor, total og organisk suspension og skadelige stoffer. Undersøgelserne bør tage hensyn 

til de generelle retningslinjer for overvågning, der er indeholdt i HELCOM COMBINE-

vejledningen. 

Når sonarundersøgelser er nødvendige, bør der være procedurer til beskyttelse af havpattedyr, 

herunder anvendelse af afskrækkende midler og arbejde i den periode, hvor dyrene er mindst 

aktive i området. 

UXO'er må kun detoneres under vandet, hvis det ikke er muligt at hente ammunitionen og 

transportere den sikkert i land. Hvis det er nødvendigt at neutralisere ammunitionen på stedet, 

er bygherren forpligtet til at informere de relevante institutioner og til at overholde de 

grundlæggende miljømæssige anbefalinger, anvende afskrækkende anordninger, anvende 

bobleforhæng og udføre arbejdet i den periode, hvor der er mindst muligt antal dyr i 

vandområdet.  

 



 

 

7. i forhold til fisk: anvendelse af minimeringsforanstaltninger i form af bobleforhæng under 

pælearbejdet og en gradvis forøgelse af kraften af pæleslagene, dvs. den såkaldte bløde start - 

en serie af slag med lav effekt adskilt af pauser - for at give fisk mulighed for at blive spredt fra 

arbejdsområdet, samt hensyntagen til tidsplanen for arbejder i vindmølleparker i nærheden af 

investeringen for at begrænse den negative indvirkning i kumulativ sammenhæng. 

8. udvikle principper for sikkert fiskeri i det område, hvor der kan ske en potentiel påvirkning, 

efter aftale med den polske søfartsadministration og andre investorer med ansvar for opførelsen 

af havvindmølleparker i den polske eksklusive økonomiske zone og enheder, der er involveret 

i fiskerierhvervet. 

9. begræns pælearbejdet i perioden fra januar til april. 

 

 

IV.  Krav vedrørende nødvendigheden af at forebygge, reducere og overvåge 

projektets indvirkning på miljøet 

1. kontrollere driften af de enkelte dele af det udstyr, der anvendes i forbindelse med projektets 

funktion - løbende inspektioner, løbende fjernelse af fejl.  

2. kontrollere den korrekte vedligeholdelse af entreprenørmateriel og transportkøretøjer under 

anlægsarbejdet. 

2. at kontrollere under bygge- og anlægsarbejdet at byggeudstyr og transportkøretøjer 

vedligeholdes korrekt. 

3. foretage miljøovervågning af investeringsområdet og det område, som projektet kan have 

indflydelse på, i overensstemmelse med det generelle omfang, den tidsplan og de metoder, der 

er beskrevet nedenfor. 

 

3.1 På byggefasen er det nødvendigt at gennemføre: 

 

(a) Overvågning af vand og bundsedimenter. 

Formålet med overvågningen er at fastlægge den oprindelige tilstand af kvaliteten af havvand 

og bundsedimenter, som danner baggrund for yderligere overvågningsundersøgelser. Der bør 

foretages en engangsundersøgelse af vandkvaliteten umiddelbart inden anlægsarbejdet 

påbegyndes af følgende hydrokemiske parametre: iltforhold (opløst ilt), samlet organisk kulstof 

(TOC), forsuring (pH) og koncentration af biogene stoffer (ammoniakkvælstof, nitratkvælstof, 

kvælstof i alt, mineralkvælstof, fosfater, fosfor i alt), samlet organisk og mineralsk suspenderet 

stof samt koncentration af skadelige stoffer i vand og bundsedimenter, f.eks: kviksølv, 

tungmetaller, phenoler, mineralolier, polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er), 

polychlorerede biphenyler (PCB'er). Repræsentative målepunkter skal være placeret i BALTIC 

II-området FEW og i referenceområdet (mindst 4 punkter).  

Den detaljerede placering af overvågningsstationerne og afstandene mellem dem bør fastlægges 

efter udarbejdelsen af en detaljeret byggeplan. For at kunne foretage en korrekt vurdering af 

investeringens indvirkning på miljøet (i overensstemmelse med HELCOM's anbefalinger) bør 

placeringen af måle- og kontrolpunkterne for hydrokemiske forhold og skadelige stoffer falde 

sammen med målepunkterne for benthos. Det anbefales at foretage undersøgelser i 

vinterperioden, hvor koncentrationen af biogene stoffer er størst. Ved overvågningen bør der 

tages hensyn til de gældende retningslinjer for overvågning i HELCOM COMBINE-

vejledningen. 

(b) Overvågning af sedimentspredning 

Formålet med overvågningen er at undersøge koncentrationen og omfanget af spredning af 

forstyrrede sedimenter i forbindelse med nedrivning af monopilefundamenter. Overvågningen 

skal måle vandets turbiditet og bestemme omfanget og koncentrationen af det samlede antal 

suspenderede stoffer samt tykkelsen af det aflejrede bundmateriale. Evalueringen af den 

genererede suspension bør foretages i form af profiler fra forstyrrelsesstedet i alle retninger, 

f.eks. hver 45. grad. Afstanden fra forstyrrelsesstedet til profilets afslutning bør være lige så stor 

som afstandene mellem generatorerne. Der bør foretages målinger flere steder, idet der tages 

hensyn til bedriftens hjørner og den centrale del af bedriften. Den detaljerede placering af 

overvågningsstationerne og afstandene mellem dem bør fastlægges efter udarbejdelsen af en 



 

 

detaljeret byggeplan. Med henblik på at fastlægge de grundlæggende forhold (naturlig 

vandturbiditet) bør overvågningen påbegyndes umiddelbart før påbegyndelsen af eventuelle 

indgreb i havbunden, der forårsager sedimentforstyrrelser, og fortsætte i hele perioden for 

indgreb i havbunden og i ca. en uge derefter. Ved overvågningen bør der tages hensyn til de 

nuværende generelle retningslinjer for overvågning, som HELCOM COMBINE har udarbejdet. 

c) Overvågning af havpattedyr 

Formålet med overvågningen er at identificere tilstedeværelsen af havpattedyr - Marsvin 

(Phocoena phocoena) - og at vurdere investeringens indvirkning på disse dyregrupper. Passiv 

akustisk overvågning af Marsvin (Phocoena phocoena) bør foretages ved hjælp af autonome C-

POD-detektorer. På opbygningsstadiet bør der placeres mindst tre detektorer af klik fra Marsvin 

(Phocoena phocoena) (C-POD) i nærheden af OWF Baltic II. Desuden skal der installeres 3 

CPOD-apparater i to forskellige referenceområder, der er placeret mindst 20 km fra slagkilden 

(dvs. inden for området for adfærdsmæssig reaktion på pæleramning). 

Overvågningen bør påbegyndes senest 6 måneder før anlægsarbejdet påbegyndes og fortsætte i 

hele anlægsperioden. Ved overvågningen bør der også tages hensyn til spørgsmålet om 

grænseoverskridende virkninger. 

d) overvågning af støj 

Målinger af undervandsstøj bør foretages ved hjælp af autonome undersøgelsesbøjer, der er 

udstyret med en omnidirektionel hydrofon, som registrerer undervandslyde i frekvensområdet 

10 Hz til 20 kHz. Der bør foretages støjmålinger under nedramning af de enkelte 

fundamentspæle. Målepositionen, dvs. placeringen af de bøjer, der måler den omgivende støj, 

bør fastsættes til at vurdere undervandsstøjniveauet ved grænsen til en de nærmeste Natura 

2000-områder i Sverige - Hoburgs Bank och Midsjdbankarna SE033030308 og i Polen - Ostoja 

Słowińska PLH220023, som er omfattet af beskyttelse af Marsvin, samt i en afstand på 750 m, 

5 km og 8 km fra lydkilden i henhold til retningslinjerne i Bundesamt fur Seeschifffahrt und 

Hydrographie, 2013, i det følgende benævnte BSH. Overvågningen har til formål at forbedre 

modellerne og verificere graden af menneskeskabt støjs indvirkning på den marine fauna ved 

hjælp af støjreduktionsmetoder (f.eks. BBC, DBBC, hydrolyddæmper HDC) samt at sikre, at 

støjniveauerne reduceres således, at støjniveauet i en afstand af 8 km fra kilden og inden for 

grænserne af Natura 2000-områder, der er udpeget til beskyttelse af Marsvin (Phocoena 

phocoena), ikke overskrides ved et enkeltstående støjnedslag = 140 dB re 1 μPa2s (SEL 

enkeltstående støjnedslag). 

(e) overvågning af tilstedeværelsen af havpattedyr og beskyttelse af Marsvin (Phocoena 

phocoena) 

(f) overvågning af havpattedyr og ichthyofauna i tilfælde af detonation af ammunition 

Formålet med overvågningen er at vurdere effektiviteten af de anvendte minimerings- og 

afbødningsforanstaltninger med hensyn til havpattedyr og fisk i tilfælde af detonation af 

ammunition. For fisk vil sonarundersøgelser blive udført fra en arbejdsbåd for at identificere 

fiskestimer med henblik på at justere rydningstider eller afskrækkelsesbehandlinger, og for 

havpattedyr vil visuelle observationer blive udført af kvalificerede observatører af havpattedyr 

(MMO) om bord på fartøjet i overensstemmelse med den metode, der er specificeret af JNCC-

kommissionen, kombineret med passiv akustisk overvågning (PAM) baseret på en række 

hydrofoner i vandet (PAM-detektorer). PAM-detektorerne bør placeres på en sådan måde, at det 

er muligt at fastslå, om der er havpattedyr i det område, hvor der potentielt kan forekomme PTS. 

Overvågningen bør påbegyndes mindst 60 minutter før den planlagte detonation af et 

konventionelt våben og fortsætte indtil 60 minutter efter detonationen, med forbehold af 

ændringer, hvis det er berettiget. Visuel overvågning bør begrænses til perioder med god 

sigtbarhed i dagslys. I tilfælde af ugunstige atmosfæriske forhold, der forhindrer observation, 

bør eksplosionen ikke foretages. Hvis der opdages havpattedyr før den planlagte 

ammunitionsrydning, bør detonationen udsættes. I tilfælde af, at der er behov for en uplanlagt 

detonation, vil foranstaltninger som visuel observation, passiv akustisk overvågning og 

afskrækkelse af havpattedyr som f.eks. pingere og bobleforhæng blive anvendt i kombination 

umiddelbart før detonationen. 

Overvågningen bør også omfatte overvejelser om grænseoverskridende virkninger. 

 

3.2. I driftsfasen er det nødvendigt at foretage 



 

 

a) Overvågning af vand og bundsedimenter 

Der skal foretages en permanent overvågning af vandets og havbundens sedimentkvalitet med 

hensyn til hydrokemiske forhold og skadelige stoffer i hele udnyttelsesperioden. De 

grundlæggende hydrokemiske parametre skal måles hvert kvartal: opløst ilt, samlet organisk 

kulstof (OWO), forsuring (pH) og biogene stoffer (ammoniakkvælstof, nitratkvælstof, total 

kvælstof, mineralsk kvælstof, fosfater, total fosfor), samlet suspenderet stof (organisk og 

mineralsk). På den anden side skal koncentrationerne af skadelige stoffer i vand og 

bundsedimenter som f.eks. kviksølv, nikkel, bly, cadmium, arsenik, chrom i alt, chrom (VI), 

zink, aluminium, phenoler, mineralolier, polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er), 

polychlorerede biphenyler (PCB'er) og TBT måles en gang om året. Prøveudtagningsstederne 

skal være placeret inden for BALTIC II-området FEW og i et referenceområde, som skal danne 

baggrund for undersøgelserne. Placeringen af de repræsentative prøveudtagningssteder bør 

følge det bentiske gitter under hensyntagen til gradienten i afstanden fra strukturen. Ved 

udvælgelsen af repræsentative prøveudtagningssteder og tidspunktet for testning for stoffer, der 

giver anledning til særlig bekymring for det vandmiljø, der er opført på overvågningslisten, skal 

der tages hensyn til anvendelsesmønstre og muligheden for forekomst af det pågældende stof i 

det pågældende miljø. 

  

 

for vandmiljøet i det pågældende miljø. Det er tilrådeligt at måle forurenende stoffer i 

stillesiddende filterædende organismer som f.eks. muslinger. 

Den detaljerede metodologi og omfanget af overvågningen, herunder prøvetagning, udvælgelse 

af analyserede prioriterede stoffer og analysemetoder for bestemte parametre, bør være i 

overensstemmelse med de retsakter, der er gældende under gennemførelsen af investeringen, 

herunder under hensyntagen til HELCOM-retningslinjerne og den metodologi, der anvendes til 

vurdering af vandkvaliteten i Østersøområdet i henhold til kravene i MSFD. Overvågningen bør 

også tage hensyn til olieforurening af havmiljøet eller en stigning i koncentrationen af biogene 

forbindelser og en forringelse af vandkvaliteten i nødsituationer (uforudsete hændelser). 

(b) Overvågning af benthos 

Formålet med overvågningen er at vurdere virkningen af opførelsen af undervandsstrukturer på 

levestedernes bevaringsstatus og bevarelsen af biodiversiteten i vindmølleparkens område 

gennem kontrol af overfladekolonisering og bestemmelse af artssammensætningen af larver og 

andre organismer, der koloniserer overfladerne. Basisundersøgelsen skal omfatte følgende 

komponenter af bentiske samfund: infauna, dvs. typiske makrozoobenthos-samfund (herunder: 

sammensætning og antal arter, dominans, frekvens, hyppighed/densitet, biomasse), makrofyter, 

dvs. alger og højere vegetation (vedrører området/stationen i den eufotiske zone - op til 20 

meters dybde, med hensyn til sammensætning og antal arter, bunddække, biomasse) og 

epifytiske organismer med tilhørende fauna på det nyanlagte kunstige rev. (herunder: 

sammensætning og antal arter, bunddække, biomasse). Desuden bør der foretages en 

undersøgelse af invasive arter. Undersøgelsen bør gennemføres i det første, tredje og femte 

driftsår, hvilket vil gøre det muligt at bestemme retningen af ændringerne i biocenoserne. 

Forskningen bør påbegyndes umiddelbart efter afslutningen af vindmølleparkens anlægsarbejde 

og bør fortsætte, indtil der inden for en periode på 5 år er opnået fuld genopretning af den 

beskadigede samling og/eller dannelse af en overvækstsamling (dvs. indtil genopretning af den 

kvantitative struktur for den længstlevende art - muslinger). Der bør etableres 

makrozoobenthosprøvetagningsstationer i bundstrømaksen i en afstand på op til 20 m, 50 m og 

op til 100 m fra fundamentet (hovedprofil), idet det dog anbefales, at den nærmeste mulige 

afstand mellem prøvetagningspunktet og konstruktionen bør være op til 10 m, og i samme 

afstand på det vinkelrette profil (referenceprofil) fra 5 vindkraftværker. Prøveudtagningen af 

sivsamlingen bør foretages med DAK-instrumentet, og en dykker bør foretage video- og 

fotodokumentation i tre dybdezoner fra 5 vindkraftværker. Undersøgelser af makrozoobenthos 

på den bløde bund bør gennemføres i overensstemmelse med standardmetoder - HELCOM 

COMBINE, 2014, og flora og epifytisk fauna i overensstemmelse med Kruk- Dowgiałło et al, 

2010.  

(c) Overvågning af ichthyofauna 

Formålet med overvågningen er at fastslå investeringens indvirkning på ichtyofaunaen. 



 

 

Det er nødvendigt at foretage periodisk overvågning af ichtyofaunaen i forbindelse med 

forskning i bentiske samfund på det oprettede kunstige rev. 

For at sikre sammenligneligheden af resultaterne bør overvågningen gennemføres i 

overensstemmelse med den metode, der blev vedtaget i forbindelse med overvågningen forud 

for investeringen (så vidt muligt samme steder og hyppighed af undersøgelser og 

forskningsudstyr). Til sammenligningsformål bør der placeres yderligere 3 steder i en afstand 

af ca. 10 km fra investeringen i et område med samme bathymetri (fangstudstyr og fangstdatoer 

bør være de samme som på akvakulturbruget). Den første undersøgelse bør gennemføres 

umiddelbart efter færdiggørelsen af bedriften, og de næste undersøgelser bør gennemføres 3 og 

6 år efter opførelsen. Som led i overvågningen bør der desuden udtages prøver af 

ichthyoplankton på de samme steder og med samme hyppighed i overensstemmelse med den 

metode, der anbefales af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation 

(FAO) (Smith og Richardson, 1977). 

  

 

(d) Overvågning af havfugle 

Formålet med overvågningen er at vurdere ændringer i antallet og tætheden af fugle i forskellige 

afstande fra vindmøllerne og at sammenligne de opnåede resultater med dataene fra 

overvågningen før investeringen. Overvågningen bør omfatte observationer af fugle i området 

omkring havvindmølleparken (investeringsområdet) og i det nærliggende Natura 2000-område 

- Ławica Słupska, som i før-gennemførelsesfasen var referenceområdet (kontrolflade). Der føres 

tilsyn i to år efter afslutningen af investeringsarbejdet. Undersøgelsen bør gennemføres om 

dagen ved hjælp af de metoder og det omfang, der er vedtaget i forbindelse med overvågningen 

forud for investeringen, idet der tages hensyn til de fastsatte transekter på kontrolområdet 

(Slupsk shoal) og, så vidt det er muligt (under hensyntagen til sikkerheden), på 

investeringsområdet. Ruten på investeringsområdet bør afgrænses således, at den dækker en 

zone på 5 km omkring havvindmølleparkens grænser. 

I tilfælde af trækfugle bør overvågningen dække følgende områder af deres flyvehøjde: under 

rotorernes rækkevidde, lavere ende af rotorernes rækkevidde, over rotorernes rækkevidde, øvre 

ende af rotorernes rækkevidde. Ifølge den vedtagne metode bør der på begge parceller 

planlægges to krydstogter hver måned i perioden fra oktober til maj og ét krydstogt i de 

resterende måneder. Tiden mellem to på hinanden følgende rejser i en given måned bør ikke 

være kortere end 7 dage. Alle sejladser bør finde sted under gunstige vejrforhold med god 

sigtbarhed, ingen vedvarende regn og bølger på højst 3oB.  I tilfælde af langvarige ugunstige 

vejrforhold accepteres kun én tur pr. måned. 

(e) overvågning af trækfugle 

Der anvendes tre undersøgelsesmoduler samtidig som led i overvågningen: 

- visuelle observationer af fugle med henblik på artsidentifikation af trækfugle og indsamling af 

data, der karakteriserer geometrien af fuglenes flyvebane i dagtimerne, flyveretning og 

flyvehøjde. 

- horisontale (vandrette) og vertikale (lodrette) radarmålinger i løbet af hele dagen for at 

bestemme fuglenes flyveretning, intensitet og flyvehøjde. 

- akustiske detektioner i nattetimerne for at registrere den relative intensitet af natflyvninger af 

trækfugle, der laver lyde under flyvningen. 

Undersøgelser, herunder radarflyvninger og optællinger, bør gennemføres ved hjælp af de 

metoder og det omfang, der blev vedtaget i forbindelse med overvågningen forud for 

investeringen. Overvågningen bør gennemføres i mindst fire år og dække forårstrækket (fra 

begyndelsen af marts til slutningen af maj) og efterårstrækket (fra midten af juli til slutningen 

af november). I hver træksæson bør der foretages registreringer døgnet rundt.  

Observationerne bør vare mindst 20 dage pr. sæson, optimalt 21 dage i forårssæsonen og 31 

forskningsdage i efterårssæsonen (analogt med overvågningen før gennemførelsen), idet det 

antages, at der i hver måned (primo marts - ultimo maj, medio juli - ultimo november) foretages 

mindst 2 observationssessioner (undtagen i juli, hvor der kan foretages 1 målingssession). 

I overvågningsundersøgelserne bør der tages hensyn til registrering af fuglenes flyvning i 

forbindelse med radarundersøgelser under forskningskrydstogterne: ved hjælp af klassiske 



 

 

ornitologiske observationsteknikker (med det blotte øje, kikkert, teleskop) for at identificere 

flyvende arter i dagtimerne og akustisk registrering af fuglestemmer om natten. Det sted, hvor 

fartøjet ankrer, bør sikre, at kvaliteten af de indsamlede data er optimale med hensyn til at 

opdage fugle. 

Ved gennemførelsen af overvågningen er det tilladt at anvende den infrastruktur, der er 

anbefalet i minimumskravene, dvs. systemet til automatisk turbineafbrydelse og 

forskningsplatforme og målestationer til andre formål, som er placeret inden for FEW Baltic Il. 

Forskningen bør gennemføres fra mindst to forskningspunkter (mindst ét forskningspunkt pr. 

sæson), der er placeret i passende afstand til fugletrækningens hovedretning, dvs. om foråret på 

den sydvestlige side og om efteråret på den nordøstlige side fra OWF's planlagte placering. Det 

er tilladt at flytte undersøgelsespunkterne, så den trækkorridor, der ligger på den østlige side af 

FEW Baltic II, også kan blive omfattet af undersøgelsen under overvågningen. 

På grund af den store intensitet af fuglenes natlige træk gennem det planlagte projektområde 

anbefales det at anvende et radarsystem, som automatisk registrerer fuglenes trækruter og også 

automatisk, på grundlag af analysen af radarbilledet, tildeler oplysninger, der gør det muligt at 

bestemme størrelsen af de flyvende fugle og trækparametre (højde, hastighed, trækrutens form). 

Overvågningen har til formål at identificere artssammensætningen og grupper af trækfugle, 

variationer i trækintensitet og fænologi, måder at udnytte luftrummet på, parametre for 

fugletræk - med særlig hensyntagen til beskyttelsesobjekter i de særlige Natura 2000-

fuglebeskyttelsesområder i Østersøområdet, herunder den nærmeste Słupsk Bank, samt at 

muliggøre sammenligning af resultaterne med resultaterne af overvågningen før investeringen. 

Ved overvågningen bør der også tages hensyn til spørgsmålet om grænseoverskridende 

virkninger. 

f)  Fugledødelighed 

Formålet med overvågningen er at undersøge det faktiske niveau for dødeligheden af trækkende 

fugle, især med hensyn til beskyttelsesobjekterne i den særlige beskyttelseszone Natura 2000, 

under fuglenes nat- og dagflyvning. Overvågningen skal gennemføres i en periode på fire år i 

løbet af forårstrækket (fra begyndelsen af marts til slutningen af maj) og efterårstrækket (fra 

midten af juli til slutningen af november). Forskningens omfang og metoder bør baseres på 

anvendelse af et automatisk system til registrering af fugles kollisioner/fejl med vindmøller, 

med mulighed for at foretage målinger både om natten og om dagen. 

Som en del af overvågningen bør der optimalt set anvendes 3 automatiske systemer til 

registrering af fuglekollisioner, der er monteret på 3 vindmøller i FEW Baltic II-området: 

- i den østlige del af FEW Baltic II-området, på en af de yderste vindmøller, der er placeret i 

umiddelbar nærhed af den vindmøllefrie zone for FEW Baltic II-vindmøller i den tilstødende 

OWF Baltic Central II; 

- på en af de vindmøller, der er placeret i den vestlige del af FEW Baltic II-området; 

- en af de vindmøller, der er placeret i den centrale del af FEW Baltic II-området. 

Ved overvågningen bør der også tages hensyn til spørgsmålet om grænseoverskridende 

virkninger. 

g) Flagermus 

Formålet med overvågningen er at fastslå investeringens indvirkning på ovennævnte grupper af 

dyr. Der skal foretages overvågning af flagermusaktiviteten i de første fem år af bedriftens drift, 

og overvågningen skal dække mindst tre sæsoner. Forskningen bør obligatorisk gennemføres i 

de to første år af bedriftens drift, og den sidste forskningssæson bør gennemføres på et senere 

tidspunkt, men ikke længere end fem år efter investeringens drift. 

Det anvendte udstyr bør muliggøre automatisk registrering og bør opfylde de minimumskrav til 

udstyret, der blev anvendt i forundersøgelsen forud for investeringen. Overvågningen bør 

foretages i perioden for forårs- og efterårstrækket. Antallet og placeringen af optagerne bør 

fastlægges efter fastlæggelse af møllernes fordeling på arealet, men antallet af optagere bør ikke 

være mindre end 1 optager pr. 5 møller (afrundet opad til en hel enhed). 

(h) Overvågning af Marsvin (Phocoena phocoena)  

Overvågningen bør gennemføres i en periode på 24 måneder efter afslutningen af arbejdet ved 

hjælp af de samme metoder som for den overvågning, der er specificeret i forbindelse med 

investeringsbyggeriet, dvs. ved hjælp af autonome C-POD klik-detektorer placeret inden for 



 

 

vindmølleparkens område og desuden i to forskellige referenceområder, der er placeret mindst 

20 km fra påvirkningskilden (dvs. inden for området for adfærdsmæssig reaktion på 

pæleramning). 

1) Overvågning af støj 

Formålet med overvågningen er at fastslå projektets indvirkning på havpattedyr. Der bør 

foretages kontrolmålinger af undervandsstøj i overensstemmelse med den vedtagne metode 

senest 12 måneder efter opstarten af vindmølleparken. Der bør registreres tre intervaller for 

bedriftens effekt:  lav, middel og maksimal installeret effekt. For hvert effektområde skal mindst 

tre timers målinger være tilstrækkelige til at foretage vurderingen under hensyntagen til sæson- 

og døgnvariationer samt til tre forskellige vindforhold (havtilstande) - 2, 4 og 6 Bft. Målingerne 

skal foretages med vindmøllerne slukket eller i ro, alt efter hvad der er relevant. Dataene bør 

indsamles tilfældigt på de enkelte vindmøller i vindmølleparken. Akustiske baggrundsmålinger 

bør foretages i en afstand på ca. 100 m fra lydkilden og midt i det område, som vindmølleparken 

udgør. Desuden bør målingerne udføres uden for vindmølleparkens område i en afstand på ca. 

1 000 m fra det nærmeste naturbeskyttelsesområde, dvs. SPA Ławica Słupska. De nøjagtige 

måleplaceringer bør fastlægges under hensyntagen til vindmøllernes fordeling og det område, 

som de optager.  

3.3. at forelægge den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin og den regionale direktør 

for miljøbeskyttelse i Gdańsk resultaterne af overvågningen sammen med et forslag til 

forebyggende eller minimerende foranstaltninger, om nødvendigt i form af 

- periodiske rapporter inden for 3 måneder efter afslutningen af et givet studieår; 

- slutrapporter (med en sammenfatning af hele forskningscyklussen) - senest 6 måneder efter 

afslutningen af forskningen for en given miljøressource. 

3.4 Hvis den foreløbige eller endelige rapport påviser betydelige negative virkninger på den 

pågældende miljøressource eller identificerer andre væsentlige trusler mod miljøet, skal 

overvågningsrapporten indeholde forslag til forebyggende eller minimerende foranstaltninger, 

den foreslåede gennemførelsesmetode og kontrol af resultaterne. På den anden side skal der i 

tilfælde af uventede, ukontrollerede væsentlige ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper 

og beskyttede plante- og dyrearters levesteder, herunder levesteder, der er omfattet af 

beskyttelse i Natura 2000-områderne, som kan have en væsentlig indvirkning på naturmiljøets 

elementer, straks gives meddelelse til den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin, og 

der skal fremlægges en professionel vurdering af årsagerne til de konstaterede ændringer, 

herunder en redegørelse for, hvordan de ugunstige fænomener kan afhjælpes og forebygges: 

Den faglige vurdering med konklusioner og anbefalinger skal foretages inden for en måned fra 

den dato, hvor de ugunstige fænomener blev konstateret, og skal (i hvert enkelt tilfælde) 

forelægges for den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin umiddelbart efter 

færdiggørelsen, dog senest en måned efter udarbejdelsen af vurderingen. 

3.5. De endelige rapporter fra overvågningen af den givne miljøressource bør redigeres i to dele: 

første del - resultaterne af undersøgelsen fra den givne periode; anden del - en sammenligning 

af resultaterne med resultaterne i den rapport, der danner grundlag for udstedelsen af denne 

afgørelse og i denne afgørelse, for at foretage en korrekt vurdering af projektets indvirkning på 

en bestemt miljøressource. 

3.6. Overvågningsprogrammet skal sammen med angivelse af metoderne for dets gennemførelse 

og datoerne for indsendelse af resultaterne til nævnte myndighed forelægges den regionale 

direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin til godkendelse, inden det påbegyndes. Ved 

fastlæggelsen af omfanget af overvågningen af de antagelser, der indgår i begrundelsen for 

denne beslutning, bør der tages hensyn til oplysninger, der er indsamlet under arbejdet med 

rapporten om projektets miljøpåvirkning, og andre data om det analyserede områdes naturlige 

miljø. 

3.7 På grundlag af de forelagte overvågningsresultater kan den regionale direktør for 

miljøbeskyttelse i Szczecin træffe beslutning om f.eks. forlængelse af overvågningsperioden, 

ændringer i overvågningens omfang eller anvendelse af andre minimeringsforanstaltninger. 

 

V. Jeg pålægger ikke pligt til at vurdere projektets miljøpåvirkning inden for rammerne af 

proceduren for udstedelse af den afgørelse, der er omhandlet i artikel 72, stk. 1, nr. 1, i lov af 3. 



 

 

oktober 2008 om information om miljø og miljøbeskyttelse, offentlig deltagelse i 

miljøbeskyttelse og miljøkonsekvensvurderinger. 

VI. Der skal indsendes en analyse efter gennemførelsen med konklusioner fra 

gennemførelsen og overvågningen efter gennemførelsen senest 6 måneder efter afslutningen af 

den sidste sæson af efterforskningen efter gennemførelsen. Og efter hvert års delvise 

overvågning skal der inden for 3 måneder udarbejdes rapporter om de enkelte 

overvågningsfaser. Ovennævnte skal forelægges for den regionale direktør for miljøbeskyttelse 

i Szczecin og den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk. 

  

 

R e s t r i k t i o n 

Den 04.10.2019 modtog den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk en ansøgning fra 

Baltic Trade and Invest Sp. z o.o., med hjemsted i Słupsk, repræsenteret ved Joanna Rzepecka 

og Marta Bryjak, som er medlemmer af selskabets bestyrelse, ref. BTI-113/2019 EIA MB, 

dateret 30.09.2019 , om udstedelse af en afgørelse om miljøbetingelser for virksomheden, der 

består i opførelse af havvindmølleparken FEW Baltic II. Vedlagt til ansøgningen: 

- rapport om projektets miljøpåvirkning sammen med den elektroniske registrering på en cd (6 

eksemplarer) bestående af følgende dele: Bind 

I. Projektkarakterisering, bind II. Miljøforhold med vedhæftede filer, bind III. 

Miljøkonsekvensvurdering, bind IV. Resumé, bilag - modelberegningsresultater; 

- kort i en skala, der sikrer, at de fremlagte data er læselige, med angivelse af det forventede 

område, hvor projektet vil blive gennemført, og det forventede område, der vil blive berørt af 

projektet, samt elektronisk registrering af kortet 

- en bekræftet kopi af beslutningen om udnævnelse af bestyrelsesmedlemmerne; 

- bevis for betaling af stempelafgift for udstedelse af afgørelsen om miljøforhold og for 

fuldmagten. 

Den pågældende virksomhed består i opførelsen af havvindmølleparken FEW Baltic II med en 

kapacitet på op til 350 MW i den eksklusive økonomiske zone i Republikken Polens havområde 

sammen med en offshore-understation med en nominel spænding på mindst 220 kV. 

Gennemgangen af dokumenterne vedrørende den pågældende sag viser, at investeringen i 

overensstemmelse med bestemmelserne i Ministerrådets bekendtgørelse af 9. november 2010 

om projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet (Statstidende nr.  af 2016, punkt 71), 

der var gældende på datoen for indgivelse af ansøgningen om udstedelse af en afgørelse om 

miljøbetingelser, blev kvalificeret som et projekt, der altid kan få væsentlig indvirkning på 

miljøet, som anført i § 2, stk. 1, nr. 5), i ovennævnte bekendtgørelse, dvs. som: 

anlæg, der anvender vindkraft til elproduktion med en samlet nominel kapacitet på mindst 100 

MW, og som er beliggende i Republikken Polens havområder. Et af de integrerende elementer 

i projektet er den planlagte offshore-understation med en nominel spænding på mindst 220 kV, 

der på datoen for indgivelsen af ansøgningen blev kvalificeret som § 2, stk. 1, nr. 6), i 

ovennævnte forordning - understationer (...) med en nominel spænding på mindst 220 kV(...). 

Det skal bemærkes, at den 11. oktober 2019 trådte ministerrådets bekendtgørelse af 10. 

september 2019 om virksomheder, der kan påvirke miljøet væsentligt (Journal of Laws of 2019, 

punkt 1839), i kraft.  

 

Ikke desto mindre blev kvalificeringen af det projekt, der var genstand for proceduren, foretaget 

på grundlag af bekendtgørelsen af 9. november 2010 i overensstemmelse med bestemmelsen i 

§ 4 i ministerrådets bekendtgørelse af 10. september 2019 om projekter, der kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet (Journal of Laws of 2019, punkt 1839), hvor af det fremgår, at for 

procedurer, der er indledt og ikke afsluttet i forbindelse med udstedelse af en afgørelse om 

miljøforhold inden datoen for bekendtgørelsens ikrafttræden, bliver de eksisterende 

bestemmelser anvendt. Dette er tilfældet i denne sag. 

I forbindelse med ovenstående er det i henhold til artikel 71, stk. 2, stk. 1, i VVM-loven 

nødvendigt at indhente en afgørelse om miljøbetingelser for gennemførelsen af det pågældende 

projekt, og den myndighed, der er kompetent til at udstede afgørelsen om miljøbetingelser for 



 

 

det pågældende projekt, er i henhold til artikel 75, stk. 1, stk. 1, nr. 1, litra c, i VVM-loven den 

regionale direktør for miljøbeskyttelse. 

I henhold til artikel 59, stk. 1, afsnit 1, i VVM-loven er det obligatorisk at foretage en vurdering 

af virkningerne på miljøet for at gennemføre et planlagt projekt, som altid kan have en væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

Den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk anmodede i brevet den 15.10.2019, mærket 

RDOS-GdWOO.420.129.2019.AT.1, som var rettet til investoren, om en liste over enheder, der 

kan have rettigheder som part i den nævnte sag, for at denne myndighed kunne fastlægge 

kredsen af parter i sagen. Ved brev af 04.11.2019 blev der fremsendt en præcisering af 

ovenstående spørgsmål. 

I overensstemmelse med artikel 74, stk. 3a, i VVM-loven er ansøgeren og den enhed, der har 

ejendomsretten til den faste ejendom, der er beliggende i det område, der berøres af projektet i 

den af ansøgeren foreslåede variant, part i proceduren om udstedelse af afgørelsen om 

miljøforhold, jf. artikel 81, stk. 1, i VVM-loven. Ved området forstås: det forudsatte område, 

hvor projektet vil blive gennemført, og det område, der ligger i en afstand af 100 m fra dette 

områdes grænser; de parceller, hvor miljøkvalitetsstandarderne vil blive overskredet som følge 

af projektets gennemførelse, udnyttelse eller anvendelse, eller de parceller, der ligger inden for 

området med en væsentlig påvirkning fra projektet, som kan medføre begrænsninger i 

anvendelsen af ejendommen i overensstemmelse med dens nuværende formål. Det fremgår af 

det forelagte materiale, at det pågældende projekt vil blive gennemført i Republikken Polens 

havområde (eksklusiv økonomisk zone) i en afstand på ca. 51,2 km fra kysten. I henhold til 

artikel 2, stk. 2, i lov af 21. marts 1991 om Republikken Polens havområder og søforvaltning 

(konsolideret tekst Statstidende nr.  af 2020, punkt 2135 med ændringer), i det følgende benævnt 

UoM, er den eksklusive økonomiske zone ikke en del af Republikken Polens område. I henhold 

til artikel 17 i denne lov har Republikken Polen følgende rettigheder inden for den eksklusive 

økonomiske zone: suveræne rettigheder til at udforske, forvalte og udnytte naturressourcer, både 

levende og mineralske, på havbunden og i det indre af landet under den og i de farvande, der 

dækker den, samt til at beskytte disse ressourcer, og suveræne rettigheder med hensyn til andre 

økonomiske virksomheder inden for zonen(1); myndighed med hensyn til: opførelse og brug af 

kunstige øer, konstruktioner og andre anordninger, videnskabelig forskning, beskyttelse og 

bevarelse af havmiljøet (2) samt andre rettigheder i henhold til folkeretten (3). Det følger af en 

veletableret retspraksis, at ingen enhed kan have ejendomsrettigheder til farvandene, luftrummet 

over disse farvande og havbunden i farvandene i den eksklusive økonomiske zone eller til 

jordens indre. Derfor er den eneste enhed, der kan have partsrettigheder i den pågældende sag, 

investor Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.   

Andre investorer, som har tilladelse til at opføre og anvende kunstige øer, konstruktioner og 

anordninger i polske havområder, kan ikke betragtes som parter i sagen, da de ikke har 

ejendomsret til vandområder og til jord under vandområderne i projektområdet, i en afstand på 

op til 100 m fra projektområdet og i området for projektets indvirkning. Dette gælder også for 

statskassen, som ikke er en enhed med ejendomsret til farvandene eller bunden i den eksklusive 

økonomiske zone. 

I forbindelse med ovennævnte meddelelse af 18.12.2019 mark: RDOS- 

GdWOO.420.129.2019.AT.2 informerede den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk 

investoren om indledningen af en procedure i sagen og om muligheden for at få kendskab til 

dokumenterne og indsende eventuelle kommentarer og ansøgninger. Desuden blev anmeldelsen 

sendt som information til enheder, der ikke har status som parter, såsom: udviklingsminister, 

ministeren for fonde og regionalpolitik, ministeren for søfart og indlandsskibsfart, 

klimaministeriet, ministeren for kultur og national arv, ministeren for nationalt forsvar, 

ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter, ministeren for statslige aktiver, 

miljøministeren, Polenergia Bałtyk III Sp. z o.o, Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o., MFW Bałtyk 

III Sp. z o.o., lederen af den regionale enhed for grænsevagten i Gdańsk, Lotos Petrobaltic S.A. 

Gdańsk, PSE Operator S.A. Konstancin Jeziorna, Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 Sp. z o. o., 

Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 Sp. z o. o., direktør for søfartskontoret i Słupsk, 

statsgrænseinspektør for sanitære forhold i Gdynia. 

I forbindelse med modtagelsen af ovennævnte anmeldelse informerede PSE S.A. i et brev af 

03.01.2020 RDOS i Gdańsk om en 450 kV jævnstrømsforbindelse mellem Sverige og Polen i 

nærheden af projektet og om de begrænsninger, der er forbundet hermed, samt om 



 

 

nødvendigheden af at medtage oplysninger om dette anlæg i miljøbeslutningen. Endvidere 

fremsatte Konrad Bidziński den 23.01.2020 pr. e-mail bemærkninger til den gennemførte 

undersøgelse af investeringens indvirkning på flagermus, idet han påpegede, at undersøgelsen 

ikke giver et fuldstændigt billede af flagermusaktiviteten i nærheden af vindmølleparken. I 

forbindelse med ovenstående blev der i brevet af 17.01.2020 sendt en skrivelse af 17.01.2020 

mærket: RDOS- GdWOO.420.129.2019.AT.4 og dateret 24.01.2020, mærke: RDOS-

GdWOO.420.129.2019.AT.5, 

investoren blev anmodet om at reagere på bemærkningerne i ovennævnte breve. I brevet af 

18.02.2020 meddelte investoren, at han i projekteringsdokumentationen for 

jævnstrømsforbindelsen Sverige-Polen har oplyst, at kabellinjens akse skal ligge i en afstand på 

mindst ca. 250 m fra grænserne til landbrugsarealet og ca. 750 m fra udviklingen af dette 

område. På den anden side blev det med henvisning til bemærkninger fra Konrad Bidziński 

påpeget, at overvågningsundersøgelser vedrørende flagermus bør gennemføres korrekt i 

overensstemmelse med den metode, som GDOS anbefaler (Kepel et al. 2011). 

RDOS i Gdańsk foretog en materiel vurdering af den indsendte dokumentation. Efter en analyse 

af de indsendte dokumenter har RDOS i Gdańsk ved brev af 12. marts 2020, ref: RDOS- 

GdWOO.420.129.2019.AT.6, opfordrede investoren til at supplere den indsendte 

dokumentation, primært med hensyn til specifikationen af omfanget af arbejderne i forbindelse 

med gennemførelsen af investeringen og påvirkningen af de enkelte elementer i miljøet, 

herunder angivelse af typen af fundamenter til gennemførelse af projektet, dybden af 

fundamentet i bunden af de enkelte typer af fundamenter, metoden for udgravning af det 

opgravede materiale under fundamentet af gravity type fundament, præsentationen af den 

kumulative indvirkning med den planlagte forbindelsesinfrastruktur på de naturlige habitater 

Natura 2000. Ławica Słupska, præsentation af modellering af suspensionsspredning i 

forbindelse med fundamentet af 44 vindmøller, præsentation af tidsplanen for arbejderne i 

forbindelse med fundamentet af vindmøller, støjens indvirkning på vandorganismer under 

arbejdet, indvirkning på havfugle og trækfugle, analyse med hensyn til indvirkning på Natura 

2000-området. Ławica Słupska-området under hensyntagen til udkastet til beskyttelsesplanen 

for dette område. 

  

 

Der blev indsendt et passende supplement ved brev af 6. maj 2020 (modtagelsesdato 11. maj 

2020). Brevet indeholder også en fuldmagt til Klaudyna Świstun til at repræsentere sagsøgeren 

i denne sag samt en bekræftelse på betaling af stempelafgiften i denne forbindelse. Ud over 

forklaringerne blev der fremlagt analyser af spredningen af suspenderet stof fra de planlagte 

vindmøller i havvindmølleparken FEW Baltic II, udarbejdet af Institut for Oceanologi under 

Det Polske Videnskabsakademi, og der blev peget på nødvendigheden af at skabe en korridor 

for trækfugle, som udgør en ubebygget zone mellem FEW Baltic II og nabovindmølleparken 

MFW Bałtyk II, hvis grundlæggende parametre og endelige form, som afhænger af den endelige 

afstand mellem vindmøllerne inden for parkens omkreds, bør analyseres i forbindelse med 

revurderingen. Derefter blev der ved brev af 6. maj 2020 (dato for indsendelse til RDOS i 

Gdańsk - 12. maj 2020) indsendt et bilag med resultaterne af sonar scanningsovervågningen for 

forekomst af arkæologisk arv sammen med en cd-optagelse. 

Under sagen var RDOS i Gdańsk forpligtet til at indhente udtalelser og aftaler fra de 

myndigheder, der deltog i sagen, i henhold til gældende regler. I forbindelse med ovenstående 

blev der ved brev af 02.07.2020 sendt et brev af 02.07.2020 af mærket: RDOS-

GdWOO.420.129.2019.AT.7, blev der anmodet om udtalelser og aftaler om betingelserne for 

projektets gennemførelse fra følgende myndigheder, der deltog i proceduren: 

Statsgrænseinspektør for sanitære forhold i Gdynia, i henhold til artikel 77, stk. 1, sektion 1. 2 i 

forbindelse med artikel 78, stk. 1, stk. 1, 2. pkt. 2 i OOS-loven, direktøren for søfartskontoret i 

Gdynia i henhold til artikel 77, stk. 1, nr. 1, i OOS-loven og den regionale 

vandforvaltningsstyrelse i Gdynia for det statslige vandforvaltningsselskab Wody Polskie i 

henhold til artikel 77, stk. 1, nr. 4, i OOS-loven. 4 i loven 

 

Ikke desto mindre blev det efter en detaljeret analyse af projektets placering konstateret, at 

størstedelen af projektet er placeret i Zachodniopomorskie Voivodeship-området (bestemt i 

forhold til det maritime område). På baggrund af ovenstående har RDOS i Gdańsk ved 



 

 

meddelelse af 16.07.2020, markeret: RDOS-Gd- WOO.420.129.2019.KSZ.AT.8 

(modtagelsesdato - 20.07.2020) overførte i henhold til jurisdiktion dokumentationen i den 

pågældende sag til den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin, mens investor ved en 

meddelelse af 29.07.2021 blev informeret om, at den regionale direktør for miljøbeskyttelse i 

Szczecin er den kompetente myndighed til at føre sager om udstedelse af en afgørelse om 

miljøbetingelser for det planlagte projekt i henhold til artikel 75, stk. 1, stk. 1, litra c), i 

forbindelse med artikel 75, stk. 2, i OOS-loven. I denne meddelelse blev det også oplyst, at i 

henhold til bestemmelserne i artikel 6a i OOS-loven, hvori det hedder, at hvis et projekt, for 

hvilket der er truffet afgørelse om miljøforhold, gennemføres i et område, der ligger inden for 

to eller flere myndigheders territoriale jurisdiktion, der afgiver udtalelser eller foretager 

høringer, vil den myndighed, der har territorial jurisdiktion over størstedelen af det område, hvor 

projektet skal gennemføres, være den myndighed, der deltager i proceduren. Desuden blev det 

i henhold til artikel 75, stk. 5, i nævnte lov anført, at den regionale direktør for miljøbeskyttelse 

i Gdańsk også er en medvirkende myndighed. 

  

 

I et brev, BTI-l 13/2019 EIA_MB, indsendt den 10.08.2020, gav investoren oplysninger om 

korrespondance med RDOS i Gdańsk og fremlagde en fuldmagt for Klaudyna Swistun. 

Under sagen modtog myndigheden afgørelsen fra direktøren for det regionale 

vandforvaltningsråd i Gdynia, den statslige vandforvaltning i Polen, af 17.07.2021 , mærke: 

GD.RZS.435.285.2020.MBC .285.2020.MBC.l om fuldstændig indstilling af proceduren om 

afgivelse af en udtalelse om det planlagte projekt, fordi det pågældende projekt planlægges 

gennemført i den polske eksklusive økonomiske zone, der ligger uden for den territoriale 

jurisdiktion for direktøren for det regionale vandforvaltningsråd i Gdańsk, som er fastlagt af 

grænsen for vandområdet Nedre Weichsel, jf. artikel 13, stk. 2, nr. 1, litra g), i lov af 20. juli 

2017 om vandloven (konsolideret tekst Statstidende nr.  af 2020, punkt 310 med ændringer). 

Endvidere oplyste direktøren for den regionale vandforvaltningsmyndighed, at i henhold til 

artikel 3 i vandloven gælder lovens bestemmelser for indre vandområder og indre havområder. 

På grund af ovenstående blev den ovennævnte myndighed, der er ansvarligt for vurderingen af 

vandlovgivningen, ikke hørt i de efterfølgende faser af proceduren. 

På grund af ændringer i det lokale jurisdiktionsområde blev der i breve af 29.07.2020 anmodet 

om betingelser for projektets gennemførelse og udtalelser fra direktøren for søfartskontoret i 

Szczecin og den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk. Da den statslige 

grænsehygiejneinspektør i Gdańsk overførte dokumentationen i den pågældende sag i henhold 

til sin kompetence, overførte den statslige grænsehygiejneinspektør i Szczecin imidlertid 

dokumentationen (brev af 21.07.2020, SE.ZNS.80 .4912.1.20), som derefter videresendte 

dokumentationen i overensstemmelse med sin kompetence til den statslige 

grænsehygiejneinspektør i Świnoujście ved en meddelelse af 12.08.2020, sign: 

ONS.ZNS.401.1.2020. 

Ved indhentning af udtalelser og aftaler fra myndigheder, der deltager i proceduren, har 

generaldirektøren for miljøbeskyttelse, som er ansvarlig for koordineringen af proceduren for 

vurdering af miljøpåvirkninger i grænseoverskridende sammenhæng, i brev af 10.08.2020, 

DOOS-TSOOS.070 .15.2020.JA, underrettede den nævnte myndighed om de berørte parters 

bemærkninger til de planlagte havvindmølleparker, der er forelagt inden for rammerne af den 

strategiske miljøkonsekvensvurdering (i det følgende benævnt sooś) i grænseoverskridende 

sammenhæng for den fysiske udviklingsplan for det indre hav, det territoriale hav og den 

eksklusive økonomiske zone i målestok 1:200 000 (efterfølgende kaldt havplanen), og oplyste 

samtidig, at de blev taget i betragtning under proceduren. Efter at have indhentet foreløbige 

oplysninger om vindmølleparkerne på Słupsk-soklen anmodede nævnte myndighed derefter i et 

brev af 12. august 2020, DOOS-TSOOS.070.15.2020.JA/M2, investoren om at fremlægge 

detaljerede oplysninger og analyser i forbindelse med de igangværende procedurer for 

havvindmølleparker med hensyn til muligheden for grænseoverskridende påvirkning og angav 

samtidig de spørgsmål, som investoren skulle tage stilling til. I ovennævnte brev oplyste GDOS 

også, at den beskrivelse af potentielle grænseoverskridende virkninger, som ansøgerne har 

fremlagt, vil blive stillet til rådighed for Sverige og Danmark, da de er de lande, der ligger tættest 

på de havvindmølleparker, der er under behandling på den polske side, og derefter vil de 

kompetente miljømyndigheder i disse lande afgøre, om den fremlagte begrundelse er 



 

 

tilstrækkelig til at udelukke en væsentlig grænseoverskridende miljøpåvirkning på deres 

område. Det blev anført, at i tilfælde, hvor de pågældende oplysninger viser sig at være 

utilstrækkelige, eller hvor den potentielle indvirkning er betydelig, kan oprindelsesparterne i 

henhold til artikel 3, stk. 7, i konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet i en 

grænseoverskridende sammenhæng (Espookonventionen) anmode om en fuldstændig 

procedure for vurdering af virkningerne på miljøet i en grænseoverskridende sammenhæng. 

  

 

På baggrund af ovenstående blev bygherren ved brev af 17.08.2020, mærke: WONS- 

OS.420.20.2020.KK.4, anmodet om at fremlægge yderligere detaljerede oplysninger og en solid 

analyse af vurderingen af de grænseoverskridende virkninger som led i den igangværende 

procedure, idet der blev taget hensyn til følgende spørgsmål: 

1. den kumulative virkning med hensyn til støj som følge af placeringen af vindmølleparken, 

herunder virkningen på havpattedyr og gydepladser for fisk 

2. de planlagte støjdæmpende foranstaltninger med angivelse af deres effektivitet ved hjælp af 

de eksisterende resultater af overvågningen efter gennemførelsen for de vindmølleparker der 

allerede er i drift, hvor sådanne støjdæmpende foranstaltninger er blevet anvendt 

3. vindmølleparkens kumulative indvirkning på avifaunaen og opretholdelsen af 

fugletrækkorridorer, navnlig med hensyn til beskyttelsen af Natura 2000-området Ławica 

Słupska for ovennævnte område og de svenske og danske Natura 2000-områder med særlig 

beskyttelse af fugle i umiddelbar nærhed (SPA), især med særlig vægt på Havlit (Clangula 

hyemalis). 

4. angivelse af foranstaltninger til bevarelse af eksisterende trækkorridorer for avifauna med 

henvisning til løsninger, der er anvendt i denne henseende i andre offshorevindmølleprojekter, 

og vurdering af deres effektivitet. 

I ovennævnte anmodning angav myndigheden også fristen for indsendelse af forklaringer og 

suppleringer i den pågældende sag, dvs. indtil den 18. september 2020.  

Den 2.9.2020 modtog myndigheden et brev fra investoren (ref.: BTI-113/2019_EIA_MB) 

vedrørende specifikation af bestemmelserne i afgørelsen fra den regionale direktør for 

miljøbeskyttelse i Szczecin af 17.8.2020, ref. nr. I ovennævnte brev anmodede investoren også 

om en forlængelse af fristen for indgivelse af forklaringer og suppleringer til den 

dokumentation, der blev fremlagt under sagen. Mere detaljerede bestemmelser om 

anmodningen samt accept af investors anmodning om at fremlægge forklaringer og tilføjelser 

på et senere tidspunkt blev fremlagt i brev af 16. september 2020, mærke: WONS-

OS.420.20.2020.KK.6. 

Det relevante tillæg blev fremsendt ved brev af 15.10.2020, mærke: BTI- 113/2019_EIA MB 

(modtagelsesdato 19.10.2020), samt elektronisk (e-mail af 15.10.2021). To undersøgelser, der 

supplerer det materiale, der blev forelagt i forbindelse med denne sag, var vedlagt brevet. 

Numerical modelling of noise propagation generated by piling generated by piling from two 

sources located in adjacent waters udarbejdet af Institut for Oceanologi, Polish Academy of 

Sciences (21.09.2020) og Assessment of transboundary impact of FEW Baltic II on migrating 

avifauna together with modelling of the impact of the presence of migration corridors udarbejdet 

af 3Bird System K. Gajko J. Ksepko sp. J. I det forelagte materiale blev der foreslået en 

trækkorridor med en bredde på mindst 4 km for at give fuglene mulighed for at flyve mellem 

den pågældende vindmøllepark og nabovindmølleparken Polenergia Bałtyk II, der ligger 1,6 km 

øst for den. Det skal nævnes, at ovennævnte dokumenter den 16.10.2020 straks blev sendt pr. 

e-mail til generaldirektøren for miljøbeskyttelse. 

  

 

På grundlag af det supplement, som investoren indsendte den 19. oktober 2020, og analysen af 

materialet ledigt for myndighedens ressourcer blev det konstateret, at der som følge af projektets 

gennemførelse kan forekomme påvirkninger af miljøet i Sverige og Danmark i 

grænseoverskridende sammenhæng. I forbindelse med udarbejdelsen af holdningen til sagen 

blev der bl.a. taget hensyn til procedurerne inden for rammerne af den strategiske miljøvurdering 

i en grænseoverskridende kontekst af følgende årsager: Den danske havplan og inden for 

rammerne af miljøkonsekvensvurderingen i en grænseoverskridende sammenhæng for projektet 



 

 

om at opføre vindmølleparken Sodra Midsjobanken i Østersøen i den svenske eksklusive 

økonomiske zone - genanmeldelse, samt de afsluttede og igangværende 

miljøkonsekvensvurderingssager for havvindmølleparker i Natura 2000-området Ławica 

Słupska PLC99000l, såsom: Morska Farma Wiatrowa Bałtyk II, Morska Farma Wiatrowa 

Baltica 2, Morska Farma Wiatrowa Baltica 3, Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III, 

Morska Farma Wiatrowa Baltic Power, idet Morska Farma Wiatrowa Bałtyk III er et alternativt 

projekt til Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy III. Som det fremgår af analysen af de 

forelagte dokumenter og de data, der er fundet hos myndigheden, kan den planlagte 

vindmøllepark sammen med andre planlagte vindmølleparker på Slupsk-søen samt andre 

planlagte og eksisterende vindmølleparker i Østersøen, der ligger i ovennævnte lande, forårsage 

betydelige virkninger af grænseoverskridende karakter, hovedsagelig for fugle, havpattedyr og 

fisk. Myndigheden tog hensyn til, at de planlagte vindmølleparker ved Slupsk Shoal kan udgøre 

en betydelig barriere langs trækkorridorer for havfugle og andre arter, som ikke kun er beskyttet 

i de polske Natura 2000-områder, men også i de svenske og danske. Desuden betragtes området 

nord for Slupsk sandbank som et potentielt og vigtigt yngle- og opvækstområde for Marsvin 

(Phocoena phocoena) - en art, hvis østlige bestand i Østersøen er yderst truet. Et andet vigtigt 

spørgsmål, der er afgørende for projektets grænseoverskridende virkninger, er indvirkningen på 

avifaunaen og opretholdelsen af migrationskorridorer. Da ovennævnte dyregrupper er omfattet 

af beskyttelsen af marine Natura 2000-områder, kan gennemførelsen af projektet bidrage til at 

forstyrre sammenhængen i netværket af Natura 2000-områder i forbindelse med kumulative 

virkninger. Det skal desuden påpeges, at lande som Danmark og Sverige i løbet af den 

igangværende procedure for strategisk miljøkonsekvensvurdering (i det følgende kaldt sooś) i 

grænseoverskridende sammenhæng for den fysiske plan for polske havområder erklærede deres 

vilje til at deltage i den grænseoverskridende procedure for de planlagte vindmølleparker og 

anmodede om at foretage detaljerede analyser af vindmølleparkernes indvirkning på naturen. 

Derfor burde disse lande have fået mulighed for at gøre sig bekendt med disse oplysninger. 

Under hensyntagen til bestemmelserne i konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet 

i en grænseoverskridende sammenhæng, der blev udarbejdet i Espoo den 25. februar 1991, i det 

følgende benævnt Espookonventionen (lovtidende af 3. december 1991), har myndigheden 

derfor i henhold til VVM-lovens § 108, stk. 1, nr. 1, truffet afgørelse af 4. november 2020 med 

følgende signatur: WONS- OS.420.20.2020.KK.8 om nødvendigheden af at gennemføre en 

procedure vedrørende det pågældende projekts grænseoverskridende miljøpåvirkning og 

pålagde ansøgeren en forpligtelse til at udarbejde på svensk og dansk: ansøgningen om afgørelse 

om miljøbetingelser og de dele af rapporten om projektets indvirkning på miljøet, som vil gøre 

det muligt for de lande, på hvis område det planlagte projekt kan have indvirkning, at vurdere 

den eventuelle betydelige grænseoverskridende miljøpåvirkning. Afgørelsen blev givet til 

investoren såvel som de myndigheder, der er anført i den procedure, som RDOS Gdańsk har 

indledt. 

 

Under hensyntagen til retspraksis vedrørende fortolkningen af bestemmelsen om en parts status 

i sagen blev der dog kun givet yderligere oplysninger om sagen til den part, der var part i sagen 

- investoren, dvs. Baltic Trade and Invest sp. z o.o.o. 

I et brev af 17.11.2020 (modtagelsesdato 18.11.2020), ref. BTI- 113/2019 EIA_MB, 

informerede investoren om, at de påbegyndte oversættelsen af dokumentationen til svensk og 

dansk. 

For så vidt angår de sager, der verserer ved det lokale kontor, og de holdninger, som de 

myndigheder, der medvirker i sagen, indtager, bør følgende angives: 

Direktøren for søfartskontoret i Szczecin erklærede sig i et brev af 27.08.2020, mærket: 

OW.52011.8.20.AZ(12), ikke enig i betingelserne for gennemførelsen af det nævnte projekt og 

påpegede samtidig, at det var nødvendigt at supplere de indsendte dokumenter på følgende 

måde: redegørelse for den samlede indvirkning af investeringen sammen med andre 

investeringer af denne type på havet på avifaunaen og bevarelse af fugletrækkorridorer, især 

dem, der er omfattet af beskyttelsen af Natura 2000-området. Ławica Słupska PLC990001, 

herunder Havlit (Clangula hyemalis) og de danske og svenske Natura 2000-områder i 

umiddelbar nærhed, samt havpattedyr (herunder Marsvin (Phocoena phocoena)) og fisk; 

fremlæggelse af foranstaltninger, der minimerer de negative virkninger af investeringen under 

dens gennemførelse, med særlig hensyntagen til arbejder, der forårsager undervandsstøj, samt 



 

 

vurdering af deres effektivitet, og under hensyntagen til bestemmelserne i udkastet til den 

fysiske plan for udvikling af polske havområder i skala 1: 200 000 (version af 22. juli 2019). 

På trods af det fremsendte materiale (meddelelse fra den statslige grænseinspektør i Szczecin af 

12.08.2020, mærket: ONS.ZNS.401.1.2020) og udløb af fristen på 30 dage, der er omhandlet i 

artikel 77, stk. 6, i OOS-loven, tog den statslige grænseinspektør i Świnoujście ikke stilling til 

sagen. I forbindelse med ovenstående blev den manglende stillingtagen i henhold til artikel 78, 

stk. 4, i OOS-loven behandlet som en mangel på indsigelser mod denne myndigheds 

gennemførelse af den pågældende investering. 

RDOS i Gdańsk, ved brev af 03.09.2020, mærket: RDOS-GdWOO.4221.52.2019.AT.2 

forlænget fristen for at tage stilling til afgivelse af en udtalelse om gennemførelsen af projektet 

dvs. indtil den 30.09.2020, og derefter ved brev af 10.11.2020, mærket: RDOS- 

GdWOO.4221.52.2019.AT.3 underrettede de lokale myndigheder om, at det pågældende 

spørgsmål skulle behandles inden for fristen indtil forelæggelsen af de oplysninger, der blev 

forelagt i afgørelsen af 04.11.2020, mærket: WONS-OS.420.20.2020.KK.8, om 

nødvendigheden af at gennemføre proceduren vedrørende det pågældende projekts 

grænseoverskridende indvirkning på miljøet. 

Samtidig indgav Fonden for Energi med hjemsted i Warszawa gennem sit bestyrelsesmedlem 

Ewa Małek-Laska under den administrative procedure en ansøgning af 20.08.2020, ref: FNEZ-

17/2020 fremsendt af den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk i henhold til sin 

kompetence (brev af 03.09.2020, mærket: RDOS.GD-WOO.4221.52.2019.AT.2), om at give 

instituttet en parts rettigheder til at deltage i den administrative procedure om spørgsmålet om 

en afgørelse om miljøbetingelser for det planlagte projekt. Den indgivne ansøgning blev formelt 

suppleret den ... som følge af de lokale myndigheders opfordringer: 27.09.2020 og den 

09.11.2020. Derefter blev ansøgeren ved brev den 08.12.2020 og 15.02.2021 anmodet om at 

fremlægge forudsætningerne for at give fonden status som økologisk organisation. I et brev af 

05.03.2021 sendt pr. e-mail blev der henvist til de spørgsmål, der blev rejst i ovennævnte 

anmodning, samtidig med at der blev anmodet om tilbagekaldelse af ansøgningen af 20.08.2020, 

ref: FNEZ-17/2020 om instituttets optagelse til at deltage i en parts rettigheder i forbindelse med 

instituttets suspension af sine operationelle aktiviteter.  

 

Ovennævnte ansøgning om tilbagetrækning af ansøgningen af 20.08.2020, FNEZ-17/2020, blev 

officielt indgivet via ePUAP-platformen den 30.09.2021. Da sagen om at give instituttet 

tilladelse til at deltage som part i den administrative procedure blev uden afgørelse, blev 

proceduren i den pågældende sag indstillet ved afgørelse af 26.10.2021, ref: WONS-

OS.420.20.2020.KK.27. 

Under hensyntagen til holdningen hos de myndigheder, der deltager i proceduren, dvs. 

direktøren for søfartskontoret i Szczecin (brev af 27.08.2020, ref.: OW.52011.8.20.AZ(12)) og 

den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk (brev af 10.11.2020, RDOS-

GdWOO.4221.52.2019.AT.2), der behandler spørgsmålene om grænseoverskridende 

virkninger, samt tager hensyn til det supplement til rapporten, der blev forelagt den 19. oktober 

2020, og som indeholder oplysninger om afgrænsningen af migrationskorridoren, der medfører 

en reduktion af investeringsområdet og dermed af de grundlæggende parametre, i et brev af 2. 

december 2020, WONS-OS.420.20.2020.KK.9 .20.2020.KK.9 opfordrede investoren til at 

supplere det indsendte materiale, især med hensyn til fastlæggelse af projektets endelige omfang 

og størrelsen af det besatte område og deres indbyrdes forhold og sådanne væsentlige løsninger, 

der karakteriserer projektet i investors variant og i den rationelle alternative variant, under 

hensyntagen til placeringen af den ovennævnte migrationskorridor samt den kumulative 

virkning under hensyntagen til de angivne specifikke tekniske parametre for parken og alle 

vindmølleparker i området Natura 2000. Ławica Słupska PLC990001 i forbindelse med 

påvirkningen af havpattedyr, fugle og ichthyofauna. Desuden blev den anmodet om at 

fremlægge analyser inden for rammerne af trusler for at forebygge uforudsete hændelser; 

præsentation af proceduren og planen for fjernelse af genstande af militær oprindelse fra 

havbunden (konventionelle eller kemiske ueksploderede våben), henvisning til 

miljømålsætninger defineret for havområder som følge af havstrategirammedirektivet (RDMS) 

og målene i HELCOM's handlingsplan for Østersøen samt bestemmelser og ordninger i udkastet 

til den fysiske udviklingsplan for polske havområder i målestok 1:200 000 (version af 22. juli 

2019 modtaget af ordregiver, dvs. søfartskontoret i Słupsk). Maritime Office i Słupsk), samt 



 

 

systematisk at præsentere specifikke foranstaltninger, der minimerer den negative indvirkning 

på miljøet, med henvisning til de enkelte faser i gennemførelsen af investeringen. Desuden blev 

der i ovennævnte brev af 02.12.2020 anmodet om at besvare alle spørgsmål i brevet fra 

direktøren for søfartskontoret i Szczecin af 27.08.2020. 

Under sagen fremlagde investoren ved brev af 12.10.2020 et brev fra direktøren for 

søfartskontoret i Szczecin (dateret 20.07.2020, mærket: GPG-1.61120.4.20.MK (2)), hvori han 

oplyste om manglen på planer for fysisk planlægning af polske havområder - herunder den 

eksklusive økonomiske zone - mens han ved brev af 14.06.2021 (modtagelsesdato 14.06.2021) 

fremlagde en fortolkning af artikel 74, stk. 1 I brevet af 14.06.2021 (indførselsdato 14.06.2021) 

fremlagde han fortolkningen af VVM-lovens § 74, stk. 1, pkt. 8, vedrørende udarbejdelsen af 

den cost-benefit-analyse, der er omhandlet i § 10a, stk. 1, i loven af 10. april 1997 (energiloven), 

og anførte samtidig, at der ikke er nogen forpligtelse til at forelægge dette dokument i 

forbindelse med gennemførelsen af investeringen. 

Med henvisning til den igangværende grænseoverskridende procedure har generaldirektøren for 

miljøbeskyttelse efter at have modtaget foreløbige oplysninger om opførelsen af 

havvindmølleparken FEW Baltic II (e-mail sendt til GDOS den 16. oktober 2020 og den 10. 

december 2020) ved brev af 17. december 2020, DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM.1, DOOS-

TSOOS.440.3.2020.ZM.1 underrettede de potentielt berørte parter om de planlagte aktiviteter i 

forbindelse med opførelsen af FEW Baltic II i overensstemmelse med artikel 3 i konventionen 

om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espookonventionen) samt 

om den aktuelle fase af proceduren, herunder forventningen om en supplering af rapporten, der 

også omfatter grænseoverskridende spørgsmål som følge af RDOS' anmodning af 2.12.2020.  

 

I et brev af 19.01.2021, DOOS- TSOOS.440.3.2020.ZM.2, GDOS meddelte den nævnte 

myndighed, at den svenske og den danske part på grundlag af oplysninger, der blev givet på et 

tidligt tidspunkt i proceduren, erklærede sig villige til at deltage som en berørt part i proceduren 

om grænseoverskridende miljøkonsekvensvurdering for det planlagte projekt, og at det således 

er nødvendigt at gennemføre den fulde procedure for miljøkonsekvensvurdering i en 

grænseoverskridende sammenhæng. Den danske part anførte, at gennemførelsen af projektet 

potentielt kan medføre grænseoverskridende virkninger på migrerende fugle og havpattedyr, 

herunder den baltiske population af Marsvin (Phocoena phocoena) og fugle som f.eks. Havlit 

(Clangula hyemalis), rødstrubede lom (Gavia stellata) og sortstrubet lom (Gavia arctica). 

Danmark påpegede desuden, at en analyse af virkningerne for trækfugle bør tage hensyn til 

fugletræk om dagen og om natten samt til kumulative virkninger i en grænseoverskridende 

sammenhæng, idet der tages hensyn til andre planlagte projekter af lignende art. Da det er 

nødvendigt at dække alle spørgsmål vedrørende grænseoverskridende virkninger og undgå at 

skulle supplere det materiale, der er forelagt i denne procedure, igen, blev investoren ved brev 

af 21.01.2021 , mærket: WONS-OS.420.2020.KK.11, anmodet om at tage hensyn til den danske 

parts bemærkninger i det supplement, som han havde forelagt som følge af indkaldelsen af 

02.12.2020 , mærket: WONS-OS.420.20.2020.KK.9. 

Den 05.02.2021 (brevet af 04.02.2021) indsendte ansøgeren et svar på den nævnte myndigheds 

stævning af 02.12.2020 , herunder en særskilt undersøgelse om besvarelse af de spørgsmål, der 

er anført i brevet fra direktøren for søfartskontoret af 27.08.2020 Sammen med svaret blev der 

også indsendt følgende undersøgelser: Plan for imødegåelse af farer og olieforurening i 

opbygnings-, drifts- og nedlukningsfasen af havvindmølleparken, bekæmpelse af farer og 

forurening for havvindmølleparken FEW Baltic II udarbejdet af søfartsakademiet i Szczecin 

(14.08. 2019 ) og Navigational expertise of the impact of the planned Baltic II Wind Power 

Farm together with the accompanying infrastructure on the safety of ships in Polish maritime 

areas and the efficiency of their navigation taking into account the existing navigation routes 

and traffic separation systems udført af Institute of Navigation and Marine Hydrography, 

Faculty of Navigation and Naval Armament of the Naval Academy (Gdynia, september 2018). 

På grund af mangler i det indsendte materiale, herunder manglende entydig angivelse af alle 

projektets parametre i den variant, som investoren har ansøgt om, og manglende geografiske 

koordinater for punkter, der definerer grænserne for migrationskorridoren med en bredde på 

mindst 4 km og grænserne for det område, der er beregnet til gennemførelse af 

investeringsprojektet, samt oversatte dele af materialet, som ville gøre det muligt for Sverige og 

Danmark, på hvis område det planlagte projekt kan have en indvirkning, at vurdere den mulige 



 

 

betydelige grænseoverskridende miljøpåvirkning (i overensstemmelse med beslutningen af 04. 

11.2020 om grænseoverskridende påvirkning), har nævnte myndighed ved brev af 15.02.2021 , 

mærket: WONS-OS.420 .20.2020.KK.12 opfordret investoren til at supplere dem. Indholdet af 

brevet blev også meddelt investoren pr. e-mail. Det relevante tillæg blev forelagt den: 

15.02.2021 og 17.02.2021 (oversatte dele af rapporten til svensk og dansk - pr. e-mail og pr. 

post), 25.02.2021 (angivne parametre for projektet i den variant, som investoren har anmodet 

om, geografiske koordinater for punkter, der markerer grænserne mellem migrationskorridoren 

og investeringsområdet indsendt pr. brev) og 05.03.2021 og 18.03.2021 (oversatte vejledninger 

til tidligere indsendte oversatte rapporter - pr. e-mail og senere pr. brev). 

Med henblik på at fortsætte proceduren vedrørende grænseoverskridende miljøpåvirkning blev 

generaldirektøren for miljøbeskyttelse ved brev af 08.03.2021, WONS-OS.420.20.2020.KK.14, 

forsynet med dokumentation om emnet oversat til svensk og dansk, som gør det muligt for de 

lande, på hvis område det planlagte projekt kan have en indvirkning, at vurdere en eventuel 

væsentlig grænseoverskridende miljøpåvirkning. 

Det fremgår af sagsakterne, at generaldirektøren for miljøbeskyttelse sendte en officiel 

meddelelse om en mulig væsentlig grænseoverskridende miljøpåvirkning fra det pågældende 

projekt til de stater, der er anerkendt som berørte parter, dvs. Kongeriget Danmark og 

Kongeriget Sverige, i et brev af 29.03.2021 med følgende signatur: DOOS-

TSOOS.440.3.2020.ZM.3. Ved brev af 29.03.2021 blev de berørte parter modtaget detaljerede 

oplysninger om projektet FEW Baltic II og VVM-rapporten med tillæg i svensk og dansk 

oversættelse. 

Det svenske partis officielle holdning til sagen blev meddelt ved brev af 4.05.2021, mærket: 

NV-03511-21, og det danske partis ved brev af 6.05.2021, mærket: NV-03511-21, og det danske 

parti ved brev af 6.05.2021, mærket: NV-03511-21: GDOS meddelte den danske og den svenske 

parts holdning direkte til investoren ved brev af 7.5.2021, mærket: DOOS-

TSOOS.440.3.2020.ZM.4, og anførte samtidig, at det var nødvendigt at tage stilling til parternes 

bemærkninger. Oplysningerne i ovennævnte holdninger viser, at de berørte parter er 

interesserede i yderligere deltagelse i proceduren vedrørende den berørte parts rettigheder i 

forbindelse med vurderingen af projektets grænseoverskridende miljøpåvirkning. 

Under henvisning til bemærkningerne fra de berørte parter bør følgende anføres. 

I brev af 6.05.2021, mærket: 2020-71469 anførte Miljøstyrelsen, at på grund af den 

veldokumenterede forekomst i projektområdet af en betydelig bestand af bl.a Havlit (Clangula 

hyemalis) og sølvmåge (Larus minutus) (Hydrocoloeus minutus) og i mindre grad havpattedyr, 

herunder den baltiske bestand af Marsvin (Phocoena phocoena), kan projektet potentielt føre til 

grænseoverskridende påvirkninger af fugle og havpattedyr, hvilket kan påvirke Danmarks 

forpligtelser i henhold til habitat- og fugledirektiverne. I ovennævnte brev påpegede de danske 

myndigheder, at der officielt er udpeget et nyt fuglebeskyttelsesområde F129 ved Rønne Banke 

mellem Bornholms kyst og den eksklusive økonomiske zone (EEZ) til Tyskland ved Adler 

Grund for at beskytte den Havlit (Clangula hyemalis), som findes i et betydeligt antal i dette 

område, hvilket kan være relevant for vurderingen af projektets grænseoverskridende 

påvirkning af fugle. Danmark viste også, at rødstrubede lom (Gavia stellata) og sortstrubet lom 

(Gavia arctica) forekommer i betydelige antal i området. I sin redegørelse anførte den også, at 

der var blevet foretaget grundige indledende undersøgelser/undersøgelser i marken, og at der 

var foretaget specifikke   



 

 

beregninger - og den kumulative virkning af de planlagte havvindmølleparker i området var 

blevet forklaret - med hensyn til kollisionseffekter og barrierer for fugle af international 

betydning, hvilket dannede grundlag for en korrekt vurdering af investeringens mulige 

indvirkning på fuglearter. Den danske part påpegede også de korrekt angivne foranstaltninger, 

der minimerer den negative indvirkning på miljøet, såsom: med hensyn til havpattedyr: 

komprimering af fundamenter ved hjælp af den bløde opstartsprocedure og anvendelse af 

bobleforhæng eller anden teknologi, der minimerer virkningen af undervandsstøj på 

havpattedyr; med hensyn til fugle: afgrænsning af trækkorridoren med min. 4 km bredde mellem 

planlagte havvindmølleparker, anvendelse af et afbrydelsessystem (radarsystem) til midlertidig 

nedlukning af vindmøllerne i kritiske perioder med størst kollisionsrisiko (perioder med størst 

fugletræk i kollisionshøjde), farvekodning af vindmøllerne og begrænsning af brugen af stærk 

belysning. Miljøstyrelsen rejste imidlertid det spørgsmål, at den indsendte undersøgelse 

Assessment of transboundary impact of FEW Baltic II on avifauna migration together with 

modelling of the impact of the presence of the migration corridors (vurdering af den 

grænseoverskridende indvirkning af FEW Baltic II på fuglenes migration sammen med 

modellering af virkningen af tilstedeværelsen af trækkorridorer) ikke indeholdt en tilstrækkelig 

begrundelse for den lave stigning i fuglenes energiforbrug som følge af opførelsen af 

vindmølleparken i forbindelse med den kumulative indvirkning med andre planlagte 

vindmølleparker. 

  

Hvad angår den svenske parts bemærkninger, modtog GDOS den 4. maj 2021 et brev fra det 

svenske miljøbeskyttelsesagentur, der redegjorde for Sveriges officielle holdning til VVM-

rapporten sammen med bemærkninger fra følgende parter: 

- Den svenske fiskeriforening (SFPO) - der blev rejst spørgsmål vedrørende den potentielle 

risiko for negative virkninger på fisk som følge af den planlagte pæleproces, der genererer 

betydelige undervandsstøjemissioner, og behovet for at træffe alle foranstaltninger for at 

minimere disse virkninger, 

- South Baltic Water District Authority - der blev rejst spørgsmålet om utilstrækkelig 

beskrivelse af virkningen på vandkvaliteten og -kvantiteten i forhold til vandrammedirektivet; 

- Den svenske styrelse for hav- og vandforvaltning - spørgsmålene om påvirkningen af Marsvin 

(Phocoena phocoena) og fisk blev rejst i forbindelse med kumulative virkninger og behovet for 

effektive løsninger i denne henseende; 

- Sveriges Geologiske Undersøgelse (SGU) - indvirkningen af pæle på havpattedyr, især 

Marsvin (Phocoena phocoena) (Phocoena phocoena), blev behandlet; 

- Det svenske naturhistoriske museum - spørgsmålet om undervandsstøjens indvirkning på 

havpattedyr under anlægs- og driftsperioden blev rejst, og de anvendte minimeringsløsninger 

vedrørende investeringens indvirkning på Marsvin (Phocoena phocoena) blev taget op; 

- Producentorganisationen SPF (Swedish Pelagic Federation) - der blev rejst spørgsmål om 

undervandsstøjens indvirkning på fisk og fiskerisektoren, herunder den kumulative indvirkning 

som følge af den samtidige opførelse af flere vindmølleparker. 

Investor forelagde GDOS en henvisning til den danske parts bemærkninger ved brev af 11. juni 

2021, som senere blev videresendt til den danske part ved brev af 15. juni 2021, ref: DOOS- 

TSOOS.440.3.2020.ZM. Investoren fremsendte et svar på den svenske parts bemærkninger til 

GDOS ved brev af 11. juni 2021, som blev videresendt til den svenske part ved brev af 15. juni 

2021, ref: DOOS- TSOOS.440.3.2020.ZM.6 

Som svar på den polske parts præciseringer fremsatte Søfarts- og vandstyrelsen yderligere 

bemærkninger vedrørende potentielle grænseoverskridende virkninger på 

marsvinspopulationen (Phocoena phocoena) som følge af støjforplantning under pælearbejdet 

og potentielle virkninger på fiskeriet i det område, hvor det planlagte projekt finder sted. I et 

brev af 21. juli 2021, DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM.7 Polen gav den svenske part oplysninger 

om afslutningen af de grænseoverskridende konsultationer og et brev fra investoren af 19.07. 

2021 med et svar på supplerende bemærkninger fra det svenske søfarts- og 

vandforvaltningsagentur, hvori det anføres, at den polske søfartsstyrelse i samråd med de 

investorer, der er ansvarlige for opførelsen af havvindmølleparker i den polske eksklusive 

økonomiske zone, og enheder med tilknytning til fiskeriforvaltning vil udarbejde regler for 

sikkert fiskeri i det område, der kan blive påvirket, og med hensyn til Marsvin (Phocoena 



 

 

phocoena) vil betingelsen om begrænsning af pæleopsætningsperioden fra januar til april blive 

indarbejdet i denne afgørelse. 

Efter at have modtaget disse præciseringer fra bygherren meddelte Danmark, at det ikke havde 

yderligere bemærkninger til de fremsendte præciseringer. GDOS informerede derfor GDOS i et 

brev af 21. juli 2021, DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM.8, om afslutningen af den 

grænseoverskridende høring og om de næste skridt i proceduren. 

Det bør konkluderes, at de grænseoverskridende konsultationer, der er gennemført i henhold til 

artikel 5 i konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet i en grænseoverskridende 

sammenhæng med Kongeriget Sverige (brev fra generaldirektøren for miljøbeskyttelse af 21. 

juli 2021 , DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM.7) og Kongeriget Danmark (brev fra GDOS af 21. 

juli 2021 , DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM.8) er afsluttet. De bemærkninger og anmodninger, 

som de berørte parter har fremsat i overensstemmelse med den gældende lovgivning, er blevet 

analyseret i denne procedure, mens en detaljeret henvisning til de bemærkninger, der blev 

fremsat under den grænseoverskridende høring, findes i bilag nr. 3 til denne afgørelse. De 

indsendte bemærkninger blev analyseret, og samtidig henviste myndigheden til de rejste 

spørgsmål og opfyldte dermed sin forpligtelse i henhold til VVM-loven. 

Efter at have modtaget de relevante supplerende oplysninger fra investoren (den 15.02.2021, 

17.02.2021, 25.02.2021, 05.03.2021 og 18.03.2021) vil de pågældende myndigheder være 

forpligtet til at indhente relevante udtalelser og aftaler fra de myndigheder, der deltager i den 

pågældende procedure i henhold til gældende lovbestemmelser. I forbindelse med ovenstående 

blev der i et brev af 25.03.2021 anmodet om udtalelser og aftaler om betingelserne for projektets 

gennemførelse fra følgende myndigheder, der deltager i proceduren, dvs: Direktør for 

søfartskontoret i Szczecin i henhold til artikel 77, stk. 1, nr. 1 i OOS-loven (brev underskrevet: 

WONS-OS.420.20.2020.KK.15); den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk, i 

overensstemmelse med artikel 75, stk. 5, i OOS-loven (brev underskrevet: WONS-

OS.420.20.2020.KK.15); den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Gdańsk, i 

overensstemmelse med artikel 75, stk. 5, i OOS-loven (brev underskrevet: WONS-

OS.420.20.2020.KK.15): WONS-OS.420.20.2020.KK.16), og den statslige 

grænsehygiejneinspektør i Świnoujście, i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, stk. 2 i 

forbindelse med artikel 78, stk. 1, nr. 2 i OOS-loven (brev: WONS-OS.420.2020.KK.17). 

Den statslige grænseinspektør for sanitære forhold i Świnoujście meddelte i brev af 12.04.2021, 

med signatur: ONS.ZNS.0747.4.l.2021.UC, at han opretholdt sin stilling i form af stiltiende 

godkendelse af gennemførelsen af det nævnte projekt. 

RDOS i Gdańsk, ved brev af 06.05.2021, mærket: RDOS-GdWOO.4221.52.2019.AT.4 på 

grund af sagens karakter, dokumentationsomfanget og nødvendigheden af at foretage en grundig 

analyse af alle aspekter, forlænget fristen for at tage stilling til afgivelse af en udtalelse om 

gennemførelsen af projektet til den 11.06.2021 og derefter ved afgørelse af 16.06.2021, jf: 

RDOS-GdWOO.4221.52.2020.AT.5 fastsatte betingelserne for gennemførelsen af det planlagte 

projekt. 

Direktøren for søfartskontoret i Szczecin forlængede ved brev af 26.04.2021, beslutning: 

OW.52011.4.21.AZ(30), fristen for at tage stilling til spørgsmålet om aftale om betingelserne 

for projektets gennemførelse, og derefter ved brev af 26.05.2021, beslutning: OW.52011 

.4.21.AZ(32), ikke var enige i betingelserne for projektets gennemførelse, idet det samtidig 

påpegede, at det var nødvendigt at supplere de forelagte dokumenter på følgende punkter: 

fremlæggelse af en detaljeret procedure for foranstaltninger i tilfælde af at støde på giftige 

krigsstoffer, som vil blive tilpasset de fartøjer, der deltager i opførelsen af havvindmølleparken, 

herunder specifikke foranstaltninger i denne henseende, ny analyse af de virkninger, som kan 

være resultatet af transporten af elementer af FEW Baltic II-havvindmølleparken, verifikation 

og ny analyse i detaljer af spørgsmålene vedrørende. I løbet af arbejdet blev der foretaget en 

detaljeret analyse af havvindmølleparken FEW Baltic II's indvirkning på avifaunaen. 

 

I løbet af proceduren blev der gennemført en procedure for vurdering af det planlagte projekts 

indvirkning på miljøet, som i henhold til artikel 33, stk. 1, sammenholdt med artikel 79 i VVM-

loven giver offentligheden mulighed for at deltage i proceduren. Som en del af de offentlige 

høringer offentliggjorde myndigheden oplysninger om den gennemførte procedure for 

vurdering af projektets indvirkning på miljøet ved en meddelelse af 25.03.2021, mærket: 

WONS- OS.420.20.2020.KK.18. Meddelelsen indeholdt de oplysninger, der er omhandlet i 



 

 

VVM-lovens artikel 33, stk. 1, herunder muligheden for at indsende bemærkninger og 

ansøgninger, og angav samtidig stedet og fristen på 30 dage for indsendelse af dem fra den 29. 

marts 2021 til og med den 27. april 2021. Oplysningerne blev offentliggjort ved at gøre dem 

tilgængelige på webstedet for den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin og ved at 

offentliggøre dem på sædvanlig vis, dvs. ved at offentliggøre dem på opslagstavlen i 

hovedkvarteret: Regional direktorat for miljøbeskyttelse i Szczecin. På grund af projektets 

geografiske dækning blev der desuden sendt en meddelelse af 14.04.2021, WONS-

OS.420.2020.KK.19, der informerer om indledningen af miljøkonsekvensvurderingen og 

muligheden for at indsende bemærkninger og ansøgninger fra den 15.04.2021 til og med den 

14.05.2021, til RDOS i Gdańsk med henblik på formidling på sædvanlig vis på kontoret. Under 

de offentlige høringer modtog myndigheden ingen bemærkninger og ansøgninger vedrørende 

gennemførelsen af det nævnte projekt. 

Myndigheden tog hensyn til den holdning, som direktøren for søfartskontoret i Szczecin havde 

givet udtryk for (brev af 26.05.2021, mærket: OW.52011.4.21.AZ (32), ved brev af 25.06.2021, 

mærke: WONS- OS.420.20.2020.KK.12 opfordrede investoren til at supplere det indsendte 

materiale med de spørgsmål, der blev rejst i myndighedens holdning. I ovennævnte brev blev 

det også anmodet om at medtage oplysningerne fra det materiale, der udgør svarene på de 

svenske og danske parters bemærkninger i den verserende sag om vurdering af virkningerne på 

miljøet i en grænseoverskridende sammenhæng (forelagt af GDOS den 15.06.2021 ved brev 

DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM. og DOOS-TSOOS.440.3.2020.ZM.6), som kan påvirke de 

myndigheder, der deltager i proceduren, i deres holdning. Derudover blev ansøgeren anmodet 

om at fremlægge et uddrag af den lokale fysiske plan for udvikling af de indre farvande, 

territorialhavet og den eksklusive økonomiske zone for investeringsområdet, efterfølgende kaldt 

planen, som skyldes ikrafttrædelsen den 21. maj 2021 af ministerrådets bekendtgørelse af 14. 

april 2021 om vedtagelse af den fysiske plan for udvikling af de indre farvande, territorialhavet 

og den eksklusive økonomiske zone i målestoksforholdet 1:200 000 (Journal of Laws, punkt 

935). 

Den 09.08.2021 (brev af 03.08.2021) indsendte ansøgeren et svar på den nævnte myndigheds 

stævning med henvisning til de spørgsmål, som direktøren for søfartskontoret i Szczecin havde 

rejst, og under hensyntagen til de oplysninger, som de berørte parter havde fået, mens der den 

12.08.2021 blev modtaget et brev af 27.07.2021 fra direktøren for søfartskontoret i Gdynia, 

INZ.1.1.8100.8.2021.AC, hvori der blev informeret om de ordninger, der er anført i planen i 

forbindelse med det område, der er omfattet af projektet. Ifølge brevet fra direktøren for 

søfartskontoret i Gdynia ligger projektet inden for grænserne af det bassin, der er udpeget som 

POM.44 .E, der er specificeret i Ministerrådets forordning af 14. april 2021 om vedtagelse af 

den fysiske plan for udvikling af de indre farvande, territorialfarvandet og den eksklusive 

økonomiske zone i målestok 1:200 000 (lovtidende 2021, punkt 935) (tegning af planen, som er 

den grafiske del af planen - forordningens bilag nr. 4), for hvilken der gælder generelle ordninger 

(tekstdel af planen vedrørende generelle ordninger - forordningens bilag nr. 1) og detaljerede 

ordninger (tekstdel af planen vedrørende detaljerede ordninger - forordningens bilag nr. 2). 

  

 

Materialer vedrørende den pågældende investering, der blev forelagt af ansøgeren den 

09.08.2021, blev underkastet en gentagen offentlig høringsprocedure i henhold til artikel 33 i 

forbindelse med artikel 79 i OOS-loven i en periode på 30 dage fra den 19.08.2021 til og med 

den 17.09.2021 ved meddelelse af 17.08.2021, mærket: WONS-OS.420.20.2020.KK.25. 

Oplysningerne blev gjort tilgængelige for offentligheden ved at offentliggøre dem på webstedet 

for den regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin og ved at offentliggøre dem på 

sædvanlig vis, dvs. ved at offentliggøre dem på opslagstavlen i hovedkvarteret for den regionale 

direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin og i det regionale direktorat for miljøbeskyttelse i 

Gdańsk. Under de offentlige høringer modtog myndigheden ingen bemærkninger eller 

ansøgninger vedrørende gennemførelsen af projektet. 

Samtidig blev de myndigheder, der deltog i proceduren, dvs. direktøren for søfartskontoret i 

Szczecin, i et brev af 17.08.2021 endnu en gang anmodet om godkendelse af og udtalelser om 

projektet (brev nr.: WONS-OS.420.20.2020.KK.22 .20.2020.KK.22), den regionale direktør for 

miljøbeskyttelse i Gdańsk (brev: WONS-OS.420.20.2020.KK.23) og den statslige 

grænsehygiejneinspektør i Świnoujście (brev: WONS-OS.420.2020.KK.24). 



 

 

RDOS i Gdańsk ved afgørelsen af 30.09.2021, mærket: RDOS- GdWOO.4221.52.2020.AT.7 

fastsatte miljøbetingelser og gennemførelsesbetingelser for det planlagte projekt, som blev 

medtaget i denne afgørelse, bortset fra betingelsen vedrørende minimumsafstanden mellem den 

nederste vingestilling og havoverfladen, som ifølge projektets karakteristika og de oplysninger, 

som investoren gav den 25.2.2021, er 22 m, mens RDOS i Gdańsk angav en værdi på 20 m, 

hvilket kunne have negative konsekvenser i forbindelse med påvirkningen af fugle, og derfor 

måtte denne betingelse ændres. Desuden blev betingelsen ændret med hensyn til tidsgrænsen 

for, hvornår de fartøjer, der deltager i projektet, må sejle ind i Słupsk Bank-området. Da de 

største antal af Havlit (Clangula hyemalis) blev fundet i dette område fra begyndelsen af 

december til midten af marts, blev det påpeget, at det er umuligt for fartøjerne at sejle ind i 

området fra 1. december til 15. marts i stedet for fra 1. november til 30. april som angivet af 

RDOS. Desuden blev en buffer på 2 km fra Natura 2000-området ikke taget i betragtning i 

forbindelse med disse restriktioner på grund af denne arts gennemsnitlige følsomhed over for 

sejlads. 

Direktøren for søfartskontoret i Szczecin forlængede ved breve af 03.09.2021 og 01.10.2021 

fristen for at tage stilling til udstedelse af beslutningen om betingelserne for projektets 

gennemførelse og godkendte derefter ved beslutning af 18.10.2021, mærket: 

OW.52011.4.21.AZ (50), gennemførelsen af projektet og specificerede samtidig betingelserne 

for dets gennemførelse, som er medtaget i deres helhed i denne beslutning. 

Da den relevante sanitære inspektionsmyndighed, dvs. den statslige grænseinspektør i 

Świnoujście, ikke har afgivet en udtalelse inden for 30 dage om det indsendte materiale 

(dokumenter modtaget den 18.08.2021), blev den manglende stillingtagen fra ovennævnte 

myndighed i henhold til artikel 78, stk. 4, i VVM-loven behandlet som en mangel på indsigelser 

mod denne myndigheds gennemførelse af den pågældende investering. 

Efter at have indsamlet de beviser, der gør det muligt at træffe den ønskede afgørelse i henhold 

til artikel 10, stk. 1, i den administrative retsplejelov, har de pågældende myndigheder, inden de 

traf afgørelse om miljøforhold, ved meddelelse af 29.10.2021, mærket WONS-

OS.420.20.2020.KK.28, underrettet ansøgeren, som den eneste part i sagen, om muligheden for 

at gøre sig bekendt med sagens akter inden for den fastsatte frist. Der blev ikke modtaget nogen 

bemærkninger inden for fristen. 

På grund af nødvendigheden af at gennemføre foranstaltninger som følge af de bindende 

lovbestemmelser samt sagens komplicerede karakter blev ansøgeren desuden ved meddelelse af 

15.11.2021 underrettet om en senere dato for udstedelse af miljøafgørelsen, dvs. senest den 

30.11.2021. 

På baggrund af ovenstående har myndigheden truffet denne afgørelse under hensyntagen til de 

beviser, der er indsamlet i sagen. 

Denne afgørelse blev truffet i henhold til artikel 104 i den administrative retsplejelov, som 

angiver, at forvaltningsmyndigheden afgør sager ved at træffe en afgørelse. Artikel 82 og 85 i 

VVM-loven blev også citeret i retsgrundlaget og angiver henholdsvis omfanget af de 

nødvendige oplysninger, der kræves i afgørelsen og begrundelsen herfor. 

Det vigtigste dokument, på grundlag af hvilket de pågældende myndigheder foretog analyser af 

det planlagte projekts indvirkning på de enkelte elementer, herunder i en grænseoverskridende 

sammenhæng, fastlagde omfanget af projektets indvirkning og opstillede de betingelser, der 

skulle opfyldes i forbindelse med projektets opførelse og drift, var rapporten om projektets 

miljøpåvirkning med bilag og tillæg. I løbet af proceduren blev der også indhentet oplysninger 

om de samarbejdsvillige myndigheders holdninger, som udgjorde en del af bevismaterialet. 

Efter at have analyseret det indsamlede materiale konkluderede det pågældende organ følgende: 

Det planlagte projekt består i opførelsen af havvindmølleparken FEW Baltic II med en kapacitet 

på op til 350 MW. Projektet vil blive gennemført i den polske eksklusive økonomiske zone 

(EEZ) i en afstand på ca. 55 km fra land i højden af Ustka kommune (Pommern voivodskabet). 

Formålet med projektet er at generere elektricitet fra en vedvarende energikilde - vindkraft - og 

derefter overføre den til land via et transmissionskabel og i sidste ende til det nationale 

elforsyningssystem (KSE). 

 Projektet vil blive gennemført i det område, for hvilket den fysiske udviklingsplan for polske 

havområder i målestok 1:200 000, efterfølgendende kaldt 



 

 

Plan, vedtaget ved ministerrådets bekendtgørelse af 14. april 2021 om vedtagelse af den fysiske 

plan for udvikling af de indre farvande, territorialhavet og den eksklusive økonomiske zone i 

målestok 1:200 000 (lovtidende af 2021, punkt 935). Ifølge planen er det område, der er omfattet 

af projektet, helt og holdent beliggende i det bassin POM.44.E, der er beregnet til produktion af 

vedvarende energi. I henhold til § 6, stk. 1, nr. 1, i den generelle bestemmelse er det kun tilladt 

at opføre havvindmøller i områder, hvor den primære funktion er at opnå vedvarende energi (E). 

Under hensyntagen til både det planlagte projekts karakter og forholdene i det område, hvor det 

skal placeres, bør det anerkendes, at projektet er i overensstemmelse med planens bestemmelser, 

og at det således er muligt at gennemføre det i det område, som ansøgeren har angivet. 

Havvindmølleparken FEW Baltic II vil bestå af 

- op til 44 havvindmøller med følgende parametre: Møllens maksimale totalhøjde: 300 m; 

mindste afstand mellem den nederste vinges position og havoverfladen: 22 m og maksimal 

rotordiameter: 250 m  

- et internt el- og telekommunikationsnet, som vil blive dannet af undersøiske kabler, der 

forbinder kraftværkerne indbyrdes og grupper af kraftværker med havtransformatorstationen, 

med en maksimal længde på 60 km 

- 220/33 kV- eller 220/66 kV-havtransformerstation. 

FEW Baltic II omfatter ikke infrastruktur til transmission af elektricitet, der produceres af 

bedrifterne, til landjorden. Denne facilitet vil blive omfattet af en særskilt administrativ 

procedure. 

Ifølge det forelagte grafiske bilag af 05.02.2021 vil vindmøllerne blive fordelt i hele det område, 

der er udpeget til vindmølleparker. I første omgang er fordelingen af de enkelte vindmøller 

blevet fastlagt, men det skal understreges, at der i forbindelse med udarbejdelsen af detaljerede 

bundundersøgelser, afhængigt af resultaterne heraf, kan blive tale om mindre ændringer i 

placeringen af de enkelte vindmøller og understationen i forhold til den placering, der er angivet 

i det grafiske bilag 2 til denne beslutning. 

Hele vindmøllekonstruktionen vil bestå af et fundament med én pæl, et overgangsstykke, et tårn, 

en nacelle og tre rotorblade. Fundamentet til kraftværket vil være en monopæl med en maksimal 

diameter på 12,5 m. Denne type fundamenter placeres i havbunden uden forudgående 

forberedelse af havbunden. Den installeres ved at slå pælen ned i havbunden ved hjælp af en 

hydraulisk hammer eller en vibrohammer. Nedramningen af pæle vil ikke være ensartet. Det 

betyder, at det blødere substrat, der normalt findes i de øverste dele af havbunden, kræver færre 

slag pr. 1 m indtrængning for at nå målet end de hårdere, dybere havbundslag. Hvis man støder 

på lag, der forhindrer yderligere sænkning af fundamentet, kan man anvende nødboring for at 

bryde disse lag, før installationen kan genoptages. Det opgravede slam, der løftes op under 

indstøbningen af fundamentet, spredes normalt af havstrømme og bølger. Strukturernes 

fundamentdybde i havbunden vil være mellem 16 og 34 m. Uden at tage højde for afbrydelser 

på grund af ugunstige vejrforhold vil installationen af en enkelt monopæl tage ca. 24 timer. 

Arbejdet vil blive udført i etaper, dvs. der vil kun blive lavet ét fundament ad gangen og kun én 

vindkraftværkskonstruktion over vandet vil blive installeret. Omkring hver enkelt monopæl kan 

det, afhængigt af havstrømmenes og bølgernes indvirkning og strukturen af havbundens øverste 

lag, være nødvendigt at udføre en beskyttelse mod udvaskning, som oftest består af 

stenmateriale, der påføres på fundamentets plads. Vindkraftværkets elementer og 

overgangselementer transporteres til opstillingsstedet på skibe, f.eks. skibe af OIV-typen, hvor 

de fastgøres korrekt med fastgørelsesrammer og udstyr om bord. På det nuværende 

designstadium er den endelige korrosionsbeskyttelsesmetode for havvindmølleparkens struktur 

endnu ikke fastlagt. Der vil blive udarbejdet et omfattende korrosionsbeskyttelseskoncept i 

forbindelse med konstruktionsdesignet i overensstemmelse med de gældende regler og 

bestemmelser. 

Den planlagte transformerstation med maksimale dimensioner på 100 m x 100 m x 100 m 

(længde x bredde x højde) vil bestå af et fundament og en overdel. Fundamentet vil være en 

monopæl med en maksimal diameter på 12,5 m og vil dække et areal på op til 123 m2. 

Alternativt (afhængigt af resultaterne af de geotekniske undersøgelser) kan fundamentet også 

være et fundament med tre eller fire pæle (Jacket-type) med en maksimal diameter på 3,5 m. 

Basen (både monopæl og Jacket) vil blive fremstillet af stål. Den øverste del af 

transformerstationen vil hovedsageligt bestå af en stålkappe med flere etager, der indeholder 

relevante elektriske komponenter og hjælpekomponenter som f.eks. transformer, 



 

 

koblingsudstyr, shuntreaktor, kølesystemer osv. I de øverste etager vil der også være kraner til 

at løfte materialer fra eller til transformerstationen under vindmølleparkens drift. Til transport 

af transformerstationen anvendes en pram eller et fartøj med tilstrækkelig forskydning. Når 

anlægget er blevet transporteret til installationsstedet, flyttes understationen ved hjælp af en kran 

og placeres derefter på tidligere nedrammede pæle. De interne netkabler, der forbinder WTG-

generatoren med understationen, vil være konstrueret til at fungere ved 33, 66 kV AC eller 

højere. Kablerne i det interne net vil blive lagt ved at blive sænket ned i havbunden til en dybde 

på ca. 0,5-2,0 meter eller, hvis de geologiske forhold er ugunstige for nedgravning i havbunden, 

vil de blive lagt på havbunden med permanent beskyttelse. På det videre designstadie kan 

ovenstående antagelse imidlertid ændres, og dybden af det kabel, der lægges på havbunden, kan 

være større end oprindeligt antaget. Fiberoptikkablet til datatransmission vil være en integreret 

del af strømkablet eller i særlige tilfælde blive lagt separat. 

I overensstemmelse med planens § 53 om detaljerede ordninger blev der for området POM.44.E 

indført en begrænsning, som består i at anbringe lineære elementer af den tekniske infrastruktur 

på en måde, der sikrer en økonomisk udnyttelse af pladsen under havbundens overflade, og hvis 

det ikke er muligt af miljømæssige eller teknologiske årsager, at anvende andre permanente 

sikkerhedsforanstaltninger, der muliggør sikker anvendelse af forankrede faste net. I betragtning 

af, at kablerne til det interne net inden for projektets rammer vil blive lagt ved at sænke dem 

ned i havbunden, og at de i tilfælde af ugunstige geologiske forhold vil blive lagt på havbunden 

ved hjælp af permanente sikkerhedsforanstaltninger, skal det fastslås, at gennemførelsen af 

projektet er i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser i planen. 

I forbindelse med opførelsen af FEW Baltic II er det planen at organisere logistikfaciliteter i de 

kystbaser, der ligger i Østersøhavnene, som ikke er omfattet af denne procedure. I disse havne 

vil de enkelte dele af FEW Baltic II-konstruktionen blive midlertidigt oplagret og leveret fra 

producenterne som færdige komponenter, som derefter vil blive bragt om bord på 

transportskibene til byggepladsen. Bygge- og montagehavnen vil give adgang til havet for 

servicefartøjer, transportskibe, mellemstore og store fartøjer og jack-up pramme. På grund af 

det tidlige designstadie er det ikke muligt at angive havnens endelige placering på dette stadie 

af gennemførelsen. 

I anlægs- og nedlukningsfasen antages det, at den kompetente myndighed vil oprette en 

sikkerhedszone med forbud mod fiskeri og sejlads i det område, der er optaget af 

anlægsarbejdet, og i det område, der strækker sig højst 500 m fra de ydre kanter af 

havvindmøllerne, mens der under driften vil blive oprettet sikkerhedszoner med begrænsning af 

fiskeri og sejlads for hver enkelt struktur og på steder, der truer sikkerheden af den interne 

tekniske infrastruktur. På grundlag af analysen af den rumlige fordeling af skibstrafikken og 

navigationsforholdene i FEW Baltic II-området og bestemmelserne i retsakter forudses det, at 

sikkerhedszonen omkring vindmølleparken i opførelses- og nedlukningsfasen vil være 500 m, 

mens den i udnyttelsesfasen vil være 100 m stor. Det skal dog bemærkes, at den endelige 

størrelse af zonerne og de tilhørende restriktioner vil blive aftalt med de relevante myndigheder 

i denne forbindelse. 

Driftsstatus for FEW Baltic II, herunder f.eks. den strøm, der produceres af havvindmøllerne, 

de enkelte komponenters tilstand og signaler om behov for reparation eller vedligeholdelse, vil 

blive overvåget ved hjælp af distribuerede IT-dataindsamlingssystemer, f.eks. et dedikeret 

SCADA-system. Et sådant system vil indsamle aktuelle data, forberede visualisering og styre 

hele produktionsprocessen. I situationer, der kræver dette, kan systemet medføre, at vindmøllen 

bliver immobiliseret. 

  

 

I driftsfasen skal projektet vedligeholdes. Den løbende inspektion af bedriftens faciliteter 

omfatter: vedligeholdelse af turbinerne (løbende vedligeholdelse og reparationsarbejde om 

nødvendigt), vedligeholdelse af fundamenterne (periodisk inspektion af den tekniske tilstand og 

om nødvendigt reparationsarbejde), vedligeholdelse af understationer (inspektion af kredsløb, 

transformatorolie og beskyttelse) og vedligeholdelse af kabler (inspektion af nedgravede kabler 

og påvisning af eventuelle skader). Dette vil indebære flytning af små og mellemstore fartøjer 

samt eventuelle helikopteroverflyvninger. Det vil være muligt at anvende små fartøjer, der sejler 

mellem servicehavnen og bedriftsområdet i løbet af den daglige arbejdscyklus, samt at anvende 

mellemstore fartøjer (såkaldte servicebaser), der udfører periodisk servicetjeneste og sejler 



 

 

cyklisk til servicehavne for at genopfylde forsyninger, udskifte servicepersonale eller 

besætning. 

Det antages, at vindmølleparkens driftsfase vil være på ca. 25-30 år. Ifølge investorens 

vurdering vil den årlige elproduktion udgøre ca. 1440 GWh. 

Efter udnyttelsesperioden er det planen, at projektet skal nedlukkes. Nedlukning kan udføres i 

henhold til følgende scenarier: 

- demontering af vindmøllerne og udskiftning med møller af næste generation, som vil være 

mere produktive og gøre det muligt at producere mere energi og udnytte det pågældende område 

mere effektivt, tilpasning af det interne el- og telekommunikationsnet og offshore-

transformerstationen til den nye generation af møller, 

- demontering af vindmøllerne og deres fundamenter, nedlukning af de interne el- og 

telekommunikationsnet og offshore-transformatorstationen, 

- demontering af vindmøllerne med fundamenter, der er efterladt på havbunden, nedlukning af 

de interne el- og telekommunikationsnet og offshore-transformerstationen. 

Den endelige metode til nedlukning af investeringen vil dog blive aftalt med de relevante 

myndigheder og vil afhænge af de eksisterende juridiske betingelser og den tilgængelige 

tekniske kapacitet. 

Et af de obligatoriske elementer i rapporten om det planlagte projekts miljøpåvirkning er 

variantanalysen. Inden for rammerne af projektet blev der overvejet to varianter, som adskiller 

sig fra hinanden med hensyn til antallet og parametrene for de planlagte vindmøller og længden 

af det interne strømforsynings- og telekommunikationsnetværk, dvs. 

- den variant, der er ansøgt om - den såkaldte investorvariant, der er analyseret i denne sag, og 

som omfatter op til 44 vindmøller med en minimumsafstand mellem den nederste vingeposition 

og havoverfladen på 22 m, med en maksimal total højde for vindmøllen sammen med rotoren 

på 300 m over havniveau og med en længde på op til 60 km for kablerne til parkens interne 

forbindelsesinfrastruktur; 

- rationel alternativ variant - bestående af op til 70 vindmøller og med en minimumsafstand 

mellem den nederste del af vingen og havoverfladen på 20 m; maksimal total højde af 

vindmøllen sammen med rotoren på op til 246 m over havniveau, maksimal diameter af rotoren 

på op til 164 m og længde af kablerne til parkens interne forbindelsesinfrastruktur på op til 110 

km. 

Variantanalysen omfattede også den variant, der består i ikke at gennemføre projektet - den 

såkaldte nulvariant. Denne variant tog hensyn til energiproduktion med konventionelle metoder, 

i kraftværker eller kraftvarmeværker, hvor der anvendes kul eller brunkul som brændsel. Under 

hensyntagen til den konstant stigende efterspørgsel efter elektricitet samt den mængde affald, 

der genereres under produktion af elektricitet med konventionelle metoder (ifølge tilgængelige 

data fra KOBiZE genereres følgende emissioner under forbrænding af kul i et konventionelt 

kraftværk: CO2 - 1173 tusind tons; SO2 (anlæg uden røggasafsvovling) - 1098 tons; NO2 - 1117 

tons; CO - 399 tons, støv - 66 tons), blev det vurderet, at nul-varianten på lang sigt er en mindre 

miljøvenlig løsning og er forbundet med negative miljøpåvirkninger (f.eks. gennem skabelse af 

drivhuseffekten), og derfor blev denne variant anset for at være ugunstig for miljøet. 

Under den sammenlignende analyse af to analyserede varianter af projektgennemførelsen, dvs. 

investorvarianten (opførelse af en vindmøllepark bestående af 44 vindmøller) og den alternative 

variant (opførelse af en vindmøllepark bestående af 70 vindmøller), blev det påpeget, at den 

rationelle alternative variant udgør en større trussel mod miljøet, især med hensyn til trækfugle. 

Ovenstående resultater af de påtænkte teknologiske løsninger, dvs. at et mindre antal vindmøller 

og en større afstand mellem havoverfladen og rotorbladets nederste niveau (22 m) i den af 

investoren foreslåede variant udgør en mindre risiko for kollisioner med vindmøllerne end den 

alternative variant, som indebærer næsten en fordobling af antallet af møller og en mindre 

afstand end i investeringsvarianten. Modelundersøgelserne af kollisionsrisikoen for de enkelte 

fuglearter/grupper viste, at der i forbindelse med den foreslåede variant blev konstateret 

kollisionsrisiko for 14 ud af alle 22 analyserede arter/grupper af trækfugle, herunder 2 nøglearter 

(Sortand (Melanitta nigra), Måger (Larus minutus)), mens der for den alternative løsning blev 

identificeret kollisionsrisici for 16 grupper, herunder 3 nøglearter (Havlit (Clangula hyemalis) , 

Sortand (Melanitta nigra), Måger (Larus minutus)). Desuden udgør det større antal vindmøller, 



 

 

som det er tilfældet i den rimelige alternative løsning, også en større risiko for 

flagermusdødelighed. 

Med hensyn til andre miljøkomponenter skyldes den større indvirkning i forbindelse med den 

alternative løsning også det øgede antal vindmøller og den samlede længde af 

kabelforbindelserne mellem dem og dermed et større tab af bentiske levesteder, en større 

mængde forurenende stoffer, der udledes til luften, eller en større stigning i turbulente 

sedimenter og deres bevægelse under arbejdet og dermed en større indvirkning på 

vandkvaliteten. 

Andre teknologiske løsninger vedrørende den anvendte funderingstype, dvs. monopæl og 

tyngdekraft, blev også analyseret som varianter. Med henblik på at vælge den type fundament, 

der skal danne grundlag for de installerede vindmøller, blev der gennemført en række analyser 

i denne henseende, hvor der blev taget hensyn til spredningen af suspenderet fast stof, der 

genereres under fundamentet af vindkraftværket. Analysen omfattede arbejdet med fundamenter 

af tyngdekraft- og monopæl-typen. Det blev fastslået, at fundamentet for et 

tyngdekraftfundament i modsætning til et monopælsfundament kræver forudgående 

forberedelse af fundamentets bund ved at erstatte undergrunden på det sted, hvor det er placeret, 

med et materiale med større bæreevne, hvilket medfører, at det er nødvendigt at deponere det 

udgravede materiale i bedriftens område eller i en udpeget afdækning samt at lægge et betydeligt 

beskyttende lag omkring fundamentet for at forhindre udvaskning, som forårsager dannelsen af 

en stor mængde suspenderede stoffer. 

  

 

Med henblik på denne procedure blev der udarbejdet en model for suspensionsspredning for alle 

44 møller, idet det blev antaget, at afstanden mellem parallelle værker vil være større end 2 km, 

idet der blev taget hensyn til den mest ugunstige fundamenttype i denne henseende, dvs. 

tyngdekraftfundament. Den gennemførte modelberegning viser, at de transporterede 

suspenderede stoffer med koncentrationer på over 10 mg/l (som antages at være 

koncentrationer, der er skadelige for organismer) vil nå en afstand på op til 7-8 km i en periode 

på højst 48 timer fra anlægsarbejdets påbegyndelse og efter dets afslutning i højst 18 timer. På 

den anden side resulterer anvendelsen af fundamenter med pæle med stor diameter på grund af 

den manglende nødvendighed af at forberede bunden på forhånd i et mange gange mindre 

volumen af sedimentforstyrrelser og dermed et meget mindre område med bevægelig 

suspension, der hovedsagelig er begrænset til det område, der er dækket af investeringen. 

Desuden skal det påpeges, at denne type fundamenter på grund af arbejdets omfang ikke er 

forbundet med opgravning af opgravet materiale og nødvendigheden af at opbevare det, hvilket 

er tilfældet med fundamenter af tyngdekrafttypen. Desuden vil placeringen af et fundament af 

tyngdekrafttypen forårsage betydelige sænkninger af havbunden som følge af brugen af tunge 

fundamenter, der vejer op til 5-7.000 tons, mens der i tilfælde af pæle med stor diameter er tale 

om op til 0,3-1.000 tons. På grund af ovenstående blev den variant, der blev udvalgt til 

gennemførelse, samtidig med at den blev styret af den teknologi og de tekniske parametre, der 

blev vedtaget til gennemførelse af investeringen, anset for at være den mest miljøvenlige. 

I denne procedure blev projektets indvirkning på alle miljøelementer analyseret grundigt, og 

derefter blev der på grundlag af resultaterne af de gennemførte analyser peget på 

foranstaltninger, der ville minimere investeringens negative indvirkning på bestemte 

miljøelementer, som blev specificeret i denne beslutning. 

Vurderingen af investeringens miljøpåvirkning var baseret på resultaterne af 

miljøundersøgelser, der blev gennemført i 2017-2018 i området for den planlagte investering og 

i nærheden af det. Desuden er resultaterne af forskningen fra rapporterne om projekter, på 

grundlag af hvilke der blev truffet beslutninger om miljøbetingelser for andre 

havvindmølleparker, f.eks: Opførelse af havvindmøllepark Baltyk Środkowy II (OWF BS II) 

og Opførelse af havvindmøllepark Baltyk Środkowy III (OWF BS III). 

Som det fremgår af det forelagte materiale, vil det planlagte projekt være kilde til følgende typer 

emissioner: luftforurening (som følge af transport af elementer fra parken, arbejde med 

anlægsudstyr og trafik af servicefartøjer); støj, vibrationer og rystelser (som følge af arbejde 

med anlægsudstyr, trafik af fartøjer og drift af vindkraftværker); affald samt sekundære 

emissioner som følge af forstyrrelse af havbundens sedimenter og mulig frigivelse af 



 

 

forurenende stoffer, der er akkumuleret deri og genereret i tilfælde af nødsituationer og 

uforudsete situationer. 

Med henblik på denne procedure blev der også foretaget analyser af den geologiske struktur af 

lavvandede havbundslag, morfologi og havbundens overfladesedimenter og jordbundens 

geotekniske tilstand for at bestemme miljøets tilstand og for at muliggøre en vurdering af 

investeringens indvirkning på havmiljøet, herunder forslag til effektive løsninger til beskyttelse 

af miljøet med hensyn til bestemte miljøelementer. 

Østersøen er et lavvandet indlandshav med begrænset adgang til havvand. Som følge af den 

store tilstrømning af ferskvand, den manglende opblanding med havvand og det fremherskende 

klima er saltholdigheden i Østersøen lav, i gennemsnit kun 7 % sammenlignet med havets 

saltholdighed på 35 %, og det er et vandområde, der er modtageligt for naturlig eutrofiering og 

anden forurening. Det er derfor vigtigt at foretage grundige undersøgelser af miljøets aktuelle 

tilstand og forstå de processer, der er involveret i cirkulationen af skadelige stoffer, især når der 

planlægges og udformes nye anlæg inden for dets perimeter som f.eks. havvindmølleparken 

FEW Baltic II og den tilhørende infrastruktur. 

  

 

Havdybden i området for den planlagte FEW Baltic II varierer fra 36,3 m i den sydlige del af 

bækkenet til 55,0 m i den nordlige del, med den største dybde i den yderste nordøstlige del. 

Langt størstedelen af området ligger på en havdybde på mellem 40 og 46 meter. Havbundens 

overflade skråner relativt jævnt mod nordvest, mens den østlige og sydøstlige del af havbunden 

er betydeligt fladere. For det meste varieres bundoverfladens morfologi af rygge, der kan være 

flere kilometer lange og fra nogle få ti til mere end 200m brede. Disse former har generelt en 

højde på højst 1 m og kan kun nå op på 2 m nogle steder. Projektområdet er kendetegnet ved en 

ret udifferentieret geologisk struktur af bunden. De er domineret af istidsaflejringer, der består 

af stenet ler og subaquatisk ler, som danner lag med en tykkelse på flere ti centimeter og op til 

over 20 m, der hviler på en bund af palæogene sedimenter. På bundoverfladen er der et 

restdække af grus og sten med mange stenblokke eller grus og sand. De finere sedimenter, der 

forekommer i form af sandbånd og sand- og grusmarsk, transporteres langs bunden under 

påvirkning af bundstrømmene. Det tætte sanddække forekommer kun lokalt og har en meget 

lille udbredelse og tykkelse. På baggrund af tykkelsen af det eksisterende sand-, grus- og 

klippedække blev det konkluderet, at sedimenterne i området omkring havvindmølleparken 

FEW Baltic II ikke har aflejringskarakter. 

I anlægsfasen vil den største trussel mod havmiljøet være anlægsarbejder på havbunden, f.eks. 

nedramning af fundamentspæle, forberedelse af havbunden til kabler og udlægning af et 

beskyttende lag omkring fundamentet. Ovennævnte arbejde medfører, at havbundens 

sedimenter vil blive omrørt, og langvarig flydevandring af fine fraktioner i vanddybden over et 

betydeligt område og dannelse af langvarigt suspenderet stof kan påvirke ændringerne i 

iltforholdene i vanddybden negativt og dermed påvirke de plante- og dyrearter, der forekommer 

i vanddybden. 

Med henblik på rapporten blev der foretaget analyser af hydrodynamiske (der beskriver væske-

/vandstrømningen) og meteorologiske forhold (der beskriver fænomener i forbindelse med 

vejrforhold, herunder fænomener som følge af årstidernes skiften) i det område, hvor den 

planlagte vindmøllepark skal opføres. De parametre, der blev taget i betragtning under 

undersøgelsen, var bl.a.: vindhastighed og -retning, lufttemperatur og -fugtighed, atmosfærisk 

tryk, stråling fra himlen, bølgestatistik, vandtemperatur og saltholdighed, havstrømmenes 

hastighed og retning. De opnåede resultater af målinger og simuleringer viser, at både de 

atmosfæriske og hydrologiske forhold i området for den planlagte vindmøllepark er cykliske og 

afhængige af årstiderne. De laveste vindhastigheder forekommer om sommeren, hvilket 

resulterer i de laveste bølger i denne årstid. Bølgernes retning er i overensstemmelse med 

vindens retning, dvs. de fleste bølger er rettet mod øst. Med hensyn til de hydrodynamiske 

forhold er det angivet, at de laveste bundstrømshastigheder, der påvirker indtaget af suspenderet 

stof, forekommer i juli (i størrelsesordenen 0,02 m³s) og de højeste om vinteren (med et 

gennemsnit på højst 0,07 m³s). 

Under hensyntagen til de eksisterende geologiske forhold, dvs. undergrunden og stenholdigt ler, 

dvs. finkornede sedimenter, samt den type fundament, der anvendes til projektet - monopæl - 

og under hensyntagen til havstrømme, vil spredningen af suspenderet materiale i vanddybden 



 

 

være ubetydelig, og dens udbredelse bør være begrænset til det område, der er omfattet af 

projektet. Det skal desuden påpeges, at på grund af investeringens trinvise karakter, som består 

i opførelse af kun ét fundament ad gangen, vil spredningen af suspenderet materiale i havbunden 

være begrænset. 

  

 

Under opførelsen af fundamenter, forankring af fartøjer og nedgravning af kablet kan der ske 

overførsel af næringsstoffer og forurenende stoffer fra sedimenterne til vandet, hvilket kan 

påvirke dets kvalitet. Med henblik på rapporten blev der gennemført laboratorieundersøgelser 

for at analysere koncentrationerne af tungmetaller, næringsstoffer og persistente organiske 

forurenende stoffer i de indsamlede sedimentprøver for at vurdere, hvilke forurenende 

næringsstoffer der potentielt kan frigives fra de forstyrrede havbundssedimenter til havvandet 

og dermed blive tilgængelige for levende organismer. 

Resultaterne af de geokemiske undersøgelser viste, at koncentrationerne for hver af de 

analyserede kemiske parametre ikke overskred de lovbestemte kvalitetsstandarder (med 

undtagelse af en lille overskridelse af kviksølv i en prøve), og i de fleste af prøverne lå de 

analyserede stoffer under kvantificeringsgrænsen for de anvendte analysemetoder. Det blev 

derfor konkluderet, at havbundssedimenterne i området omkring havvindmølleprojektet FEW 

Baltic II ikke er forurenede. Desuden blev der foretaget kemiske analyser af vandprøver, som 

omfattede følgende miljøparametre: samlet organisk kulstof (OWO) i vandet, pH, vandets 

alkalinitet, samlet kvælstof i vandet (N i alt), ammoniumkvælstof i vandet (NH4 + ), nitrat i 

vandet (NO3 - ), nitrit i vandet (NO2 - ), samlet fosfor i vandet (F i alt), fosfater i vandet (PO4 

3-), 

total mængde suspenderet stof/mineral og organisk suspenderet stof i vand. Måleresultaterne 

blev sammenlignet 

med de værdier, der er fastsat i miljøministerens forordning af 21. juli 2016 om metoden til 

klassificering af overfladevandområders tilstand og miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer, 

som er gældende indtil den 2. juli 2019 (lovtidende 2016, punkt 1187). For de fleste parametre 

lå måleresultaterne under kvantificeringsgrænsen eller overskred ikke vandkvalitetsgrænserne 

for overfladevandområder af klasse I eller II, f.eks. kystvande, herunder dem, der er udpeget 

som stærkt modificerede vandområder i henhold til ovennævnte forordning. Desuden blev der 

foretaget kemiske analyser af vandprøver med henblik på forekomst af forbindelser, der er 

særligt skadelige for vandmiljøet, og prioriterede stoffer som f.eks. arsen, chrom i alt, kobber, 

flygtige phenoler (phenolindeks), oliecarboner (mineralolieindeks), frie og bundne cyanider, 

polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH'er), herunder naftalen, fluoranthen, 

benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-

cd)pyren, kviksølv, nikkel, bly, cadmium, radionuklider: stront-90, eez-137 og polychlorerede 

biphenyler (PCB'er). På grundlag af de opnåede resultater af målinger af koncentrationer af 

skadelige stoffer i prøver af havvand, der er taget fra laget 1 m over havbunden, kan det 

konkluderes, at havvandet i området for den planlagte investering ikke er forurenet eller kun i 

meget ringe grad (oliekulbrinter og cæsium-137). Desuden blev det påvist, at mængden af 

organisk materiale i overfladesedimenterne var lav, idet det i gennemsnit udgjorde 1 % af den 

tørre sedimentmasse. 

Under hensyntagen til resultaterne af de gennemførte undersøgelser, som viste, at de mængder 

af tungmetaller, forurenende stoffer og næringsstoffer, der kan frigives fra sedimentet til 

vanddybden som følge af sedimentbevægelse under opførelsen af fundamenter og nedgravning 

af kabler i ansøgerens variant, er lave og ofte under den kvantificerede koncentration i 

bundsedimentet, det forventes ikke, at gennemførelsen af projektet vil medføre en væsentlig 

stigning i udledningen af skadelige stoffer til havmiljøet, hvilket kan forringe vandkvaliteten i 

Østersøen og dermed forringe betingelserne for udvikling af bentiske organismer, som er 

fødegrundlaget for ichthyofauna, havfugle og havpattedyr. 

  

 

Med hensyn til projektets driftsfase vil denne fase indebære virkninger på abiotiske elementer 

som: forstyrrelse af sediment- og havbundsstrukturen, ændring af havbundens morfologi, 

sænkning af havbunden og opvarmning af sedimenterne af elkablerne. 



 

 

Under driften af FEW Baltic II vil området hovedsageligt være genstand for 

vedligeholdelsesarbejder, som vil medføre forstyrrelser af havbundssedimenter, f.eks. i 

forbindelse med udskiftning af beskadigede dele af elkablet eller forankring af fartøjer i 

forbindelse med inspektion, vedligeholdelse og nødreparationer. I betragtning af den korte 

varighed af inspektionerne af de enkelte elementer af projektet vil disse virkninger dog være af 

kort varighed, og mængden af forstyrrede sedimenter vil være lille. Der kan frigives visse 

mængder af forurenende stoffer og næringsstoffer som følge af omrøring af bundsedimentet, 

men det vil være en ubetydelig virkning på grund af de meget lave eller ubetydelige værdier af 

forurenende stoffer og næringsstoffer i bundsedimentet i området. Desuden vil et 

beskyttelseslag (f.eks. mod skure eller skurepåner), der om nødvendigt anbringes omkring 

fundamenterne og langs kabeltracéerne, også resultere i en ubetydelig påvirkning. Der kan ske 

ændringer i havbundens morfologi i områderne med vindmøllefundamenter. Lokalt kan der 

forekomme erosion - skuring af fundamenter eller ophobning af sedimenter i nærheden af 

fundamenter. Det forventes dog, at de resulterende havbundsformationer ikke vil være større 

end de nuværende. Der kan også forekomme en mindre ændring af bundformen i forbindelse 

med vedligeholdelsesarbejder, herunder udskiftning af elkabler, som kan blotlægge eller 

begrave elementer af bedriftens interne kabelinfrastruktur. Den planlagte vedligeholdelse inden 

for rammerne af investeringen, herunder inspektion af kabler med hensyn til deres nedgravning, 

bør imidlertid også reducere påvirkningen af dette miljøelement betydeligt. 

Fundamenterne for de enkelte vindmølleparker kan, afhængigt af deres masse, få havbundens 

overflade til at sætte sig, hvilket hænger sammen med jordens komprimerbarhed og dens evne 

til at reducere sit volumen under indflydelse af den påførte belastning. I betragtning af den 

monopæle fundamentteknologi, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af projektet, 

vil havbundens sætning imidlertid være meget mindre og uden væsentlig indvirkning på dette 

miljøelement. 

Kabelinfrastruktur, der er lagt i havbunden, kan medføre en stigning i temperaturen i 

havbundens sediment. I henhold til vejledningen om bedste miljøpraksis for udlægning og 

anvendelse af undersøiske kabler, som blev vedtaget af OSPAR i 2012 (OSPAR 12/22/1, bilag 

14), er det tilstrækkeligt at nedgrave kablet i en dybde på 1 m til 3 m under havbunden for at 

sikre, at 0,2 m under havbundens overflade er temperaturstigningen i sedimentet som følge af 

varmeafgivelse fra strømkablerne under belastning ikke overstiger de anbefalede 2 °C. Projektet 

forventes at nedgrave kablerne i en dybde på mellem 0,5 m og 2 m, men disse dybder kan ændres 

efter geotekniske undersøgelser. Under hensyntagen til den foreløbige projekteringsfase og til 

bestemmelserne i infrastrukturministerens afgørelse af 20. oktober 2021, sags nr: GM-DGM-

7.530.88, som angiver muligheden for at lægge kabler i en dybde på op til 3 m, har investoren 

været forpligtet til så vidt muligt at overholde retningslinjerne i ovennævnte vejledning. 

  

 

I projektets nedlukningsfase forventes de samme påvirkninger af abiotiske miljøelementer at 

forekomme som i projektets opførelsesfase, men disse påvirkninger vil være af mindre omfang. 

Det skal bemærkes, at investoren på dette stadium af proceduren ikke kan angive den endelige 

metode til nedlukning af investeringen. Det aftales med de relevante myndigheder og afhænger 

af de eksisterende juridiske betingelser og de tekniske muligheder. Det skal dog påpeges, at i 

henhold til de internationale regler om installationer og strukturer i havområder (FN's 

havretskonvention - UNCLOS), som fastsætter betingelserne for fjernelse af elementer og 

installationer fra vindmølleparker på kontinentalsoklen og i den eksklusive økonomiske zone, 

er der i undtagelsestilfælde ikke pligt til at fjerne alle infrastrukturelementer, hvilket gør det 

muligt at trimme tårnene i en højde på ca. 3 m over havbunden og dermed undgå de ovennævnte 

virkninger i denne fase af projektet. 

Med henblik på rapporten blev der foretaget analyser af forhold i forbindelse med 

undervandsstøjfeltet. Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af metoden, herunder det 

udstyr, der blev anvendt under målingerne. Formålet med overvågningen var at foretage 

målinger forud for investeringen, dvs. at bestemme det grundlæggende (indledende) niveau af 

undervandsstøjfeltet i området for FEW-investeringen i Baltic Il for at få mulighed for at 

bestemme eventuelle ændringer i miljøet i forbindelse med projektets gennemførelse, udnyttelse 

og nedlukning. I rapporten anføres og forklares det, at på grund af den betydelige dæmpning af 

elektromagnetiske bølger i havvand er akustiske bølger en vigtig måde at indhente oplysninger 



 

 

om miljøet på, og lyd er et foretrukket sansemedie for en stor del af havets dyr, herunder 

havpattedyr, fisk og hvirvelløse dyr. Resultaterne af den overvågning af undervandsstøj, der 

blev gennemført mellem maj 2017 og juli 2018 i FEW Baltic II-projektområdet, viser et 

betydeligt bidrag fra støj fra skibe. Det store antal skibe, der passerer i omgivelserne eller 

gennem investeringsområdet, bevirker, at støjniveauet i nogle arters hørefrekvensområde 

praktisk talt altid ligger over deres høretærskel. Desuden viste undersøgelserne, at 

lydhastighedsfelterne i tid hovedsageligt udviser følgende: døgnvariation - med en permanent 

eftermiddagsvirkning i sommermånederne, som forsvinder om aftenen, og sæsonvariation - 

hvilket resulterer i en akustisk kanal nær overfladen om vinteren og en akustisk kanal i dybt 

vand om sommeren i et stort område af den sydlige Østersø. Der er således dårligere betingelser 

for støjudbredelse om sommeren. 

I anlægsfasen vil kilderne til vibrationer og vibrationsstøj omfatte transport af FEW-elementer 

og drift af entreprenørmateriel, med den største kilde til disse emissioner i forbindelse med 

nedramning af monopæle. Møllestrukturens fundament genererer støj fra regeringen på 190 dB, 

så akustisk forstyrrelse under nedrivning af monopæle kan måles op til 70 km fra lydkilden, og 

det støjniveau, der anses for stressende for dyr, kan opfattes inden for en radius af 10 km. 

Virkningerne af højintensive lyde på marine organismer kan klassificeres efter intensiteten af 

påvirkningen og samtidig afstanden fra kilden: dødelighed, fysisk skade, permanent 

høretærskelforskydning (PTS), midlertidig høretærskelforskydning (TTS), adfærdsreaktioner 

og maskering af andre lyde. Det skal bemærkes, at havpattedyr på grund af høreapparatets 

karakteristika er opdelt i funktionelle grupper afhængigt af høreegenskaberne i forbindelse med 

det frekvensområde, som opfattes af gruppen af dyr. Der anvendes derfor såkaldte 

vægtningsfunktioner til at fremhæve disse egenskaber. I overensstemmelse med ovenstående og 

med den metode, der er accepteret i litteraturen, anvendes SEL-vægtede 

lydeksponeringsniveauer (dB re 1 μPa2s) til at bestemme PTS- og TTS-områderne. 

  

 

I denne rapport er støjemissionen fra pæle, som har den største potentielle indvirkning på 

vandorganismer, blevet vurderet i detaljer. Til dette formål blev der udviklet en model for 

udbredelse af undervandsstøj under hensyntagen til havdybde og bundoverfladens form, 

lydhastighedens vertikale profil, bundtypen (sedimenttype og dens lagdeling) og under 

forudsætning af anvendelse af et monopæl-fundament med en diameter på 12,5 m og et antal 

slag fra en hydraulisk hammer på n=1800 slag/h. De fremlagte undersøgelser viser, at de lyde, 

der udsendes under pælearbejdet fra kilderne, hovedsageligt spredes i azimutalretningerne 270-

360° (sektor W-N), hvilket hænger sammen med en bathymetrisk konfiguration, der er 

fordelagtig for lydudbredelsen i disse retninger (større havdybder). På den anden side blev der 

observeret en reduktion af støjniveauet i de sydlige retninger, hvilket skyldes, at der er meget 

mindre dybde i disse områder, hvilket gør det muligt at blokere for spredningen af lyd, hvilket 

er særlig vigtigt for beskyttede områder syd for investeringsområdet, herunder Natura 2000-

området Ostoja Słowińska, hvor Marsvin (Phocoena phocoena) er beskyttet. 

I rapporten præsenteres påvirkningsintervallerne for overskridelse af TTS- og PTS-

tærskelværdierne for forskellige dyregrupper med hensyn til lydeksponering over 1 time 

(SELcum 1h). Modelberegningerne viser, at for parameterens lydeksponering i 1 time (SELcum  

1h), for: 

- er det område, hvor PTS kan forekomme for SEL CUM 1 H = 186 dB re 1 μPa2s, 133 km2 

om vinteren og ca. 71 km om sommeren, mens TTS for SEL CUM 1 H '171 dB re 1 μPa2s er 

2900 km2 om vinteren og 573 km2 om sommeren; 

- Marsvin (Phocoena phocoena) er det område, hvor PTS kan forekomme for SEL CUM 1 H = 

179 dB re l μPa2s, 551 km2 om vinteren og ca. 218 km2, mens TTS for SEL CUM 1 H = 164 

dB re 1 μPa2s om vinteren er på 10799 km2 og om sommeren på 1072 km2 , med 

adfærdsændringer ved eksponering for lyd fra 1 SELss =l45 dB re 1 μPa2s ved 755 km om 

vinteren og 260 km2 om sommeren. 

- For fisk er det område, hvor PTS-fænomenet kan forekomme for SEL CUM 1 H =189 dB re l 

μPa2s, 67 km2 om vinteren og ca. 38 km2 om sommeren, mens TTS for SEL CUM 1 H = 185 

dB re 1 μPa2s er 163 km2 om vinteren og 84 km2 om sommeren; 

For at minimere den negative indvirkning på havpattedyr og andre dyr vil arbejdet blive udført 

ved hjælp af den såkaldte soft start-metode. (For at minimere de negative virkninger af arbejdet 



 

 

på havpattedyr og andre dyr vil arbejdet blive udført ved hjælp af den såkaldte soft start-metode, 

der består i en gradvis forøgelse af slagkraften. Ovennævnte vil gøre det muligt for havdyrene 

at forlade og bevæge sig sikkert væk fra det område, hvor arbejdet udføres. Det skal desuden 

påpeges, at investoren som følge af grænseoverskridende høringer, under hensyntagen til 

retningslinjerne for anvendelse af foranstaltninger til begrænsning af undervandsstøj og under 

hensyntagen til marsvinets (Phocoena phocoena) bevaringsstatus i Østersøen, forpligtede sig til 

at udføre arbejdet ved hjælp af passende afbødningsforanstaltninger, et lufttæppe, f.eks. BBC, 

eller andre lignende foranstaltninger for at sikre, at lydbelastningsniveauet SELss fra en enkelt 

påvirkning = 140 dB re1μPa2s ikke overskrides i en afstand af 8 km fra lydkilden og inden for 

grænserne af Natura 2000-områder, der er udpeget til beskyttelse af Marsvin (Phocoena 

phocoena) (polsk - Ostoja Słowińska PLH220023 i Polen og Hoburgs Bank och Midsjobankama 

SE033030308 i Sverige). I betragtning af at tærskelværdien for eksponering for lyd fra en enkelt 

påvirkning for finnedyr er SELss=170 (dB re 1 μPa2s), bør det dog vurderes, at de foreslåede 

afbødningsforanstaltninger for Marsvin (Phocoena phocoena) samtidig vil begrænse projektets 

negative indvirkning på sæler (Phoca). Under hele pælearbejdet vil der blive foretaget 

undervandsstøjmålinger for at vurdere støjniveauet ved grænsen til de ovennævnte Natura 2000-

områder. Hvis målingerne viser, at støjen overskrider de tærskelværdier, der forårsager en 

adfærdsreaktion hos Marsvin (Phocoena phocoena), vil pælearbejdet blive standset, og der vil 

blive gennemført yderligere afbødningsforanstaltninger. For at undgå restriktioner for 

skibstrafikken uden for projektområdet og for at undgå forstyrrelser af målingerne på grund af 

tung skibstrafik vil der også blive foretaget støjmålinger i en afstand på 750 m og 5 000 m fra 

pælene i overensstemmelse med de tyske retningslinjer. Det skal påpeges, at i henhold til 

ovennævnte retningslinjer vil SELss-værdien = 140 (dB re 1 μPa2s) i en afstand af 8 km fra 

støjkilden og inden for det nærmeste Natura 2000-område, der er udpeget til beskyttelse af 

Marsvin (Phocoena phocoena), ikke blive overskredet, hvis SELss-værdien ikke overstiger 160 

dB re 1 μPa2s i en afstand af 750 m fra støjkilden. 

  

 

I investeringsfasen vil støjemissionskilderne under vindkraftværkets drift være støj forårsaget 

af rotorens drift og aerodynamisk støj i forbindelse med turbulent strømning af luftmasser på 

kanten af vindmøllevingerne. Med hensyn til ovennævnte virkninger skal det bemærkes, at 

havområdet ikke er omfattet af støjbeskyttelse. I forbindelse med det vurderede projekt kan de 

nærmeste områder, der er omfattet af støjbeskyttelse, omfatte rekreative områder og 

fritidsområder i forbindelse med strande, men disse områder er beliggende i en betydelig afstand 

på over 50 km. Der forventes derfor ingen negative virkninger i denne henseende. Hvad angår 

sådanne emissioners indvirkning på vandorganismer, viser den tilgængelige litteratur på dette 

område (Chun-Mei Yang et al., 2018), at undervandsstøj fra turbinen kun vanskeligt kan skelnes 

fra den fremherskende havstøj (brummen) og yderligere dæmpes af tidevandsstøj. I betragtning 

af ovenstående forventes der ingen væsentlige negative virkninger på det omgivende miljø fra 

disse emissioner. For at bekræfte ovenstående antagelser var investoren dog forpligtet til at 

foretage kontrolmålinger af undervandsstøj i overensstemmelse med den vedtagne metodologi 

i forbindelse med overvågningen efter investeringen for at fastslå investeringens indvirkning på 

havpattedyr og fisk. 

Denne afgørelse blev truffet i henhold til artikel 104 i den administrative retsplejelov, som 

angiver, at det administrative organ afgør sager ved at træffe en afgørelse. Artikel 82 og 85 i 

VVM-loven blev også citeret i retsgrundlaget og angiver henholdsvis omfanget af de 

nødvendige oplysninger, der kræves i afgørelsen og begrundelsen herfor. 

Rapporten om projektets indvirkning på miljøet med bilag og tillæg var det vigtigste dokument, 

på grundlag af hvilket den pågældende myndighed foretog analyser af det planlagte projekts 

indvirkning på de enkelte elementer, herunder i en grænseoverskridende sammenhæng, 

fastlagde omfanget af projektets indvirkning og opstillede de betingelser, der skulle opfyldes i 

forbindelse med projektets opførelse og drift. I løbet af I forbindelse med opførelsen af FEW 

Baltic II er det planen at organisere logistikfaciliteter i de kystbaser, der ligger i Østersøhavnene, 

som ikke er omfattet af denne procedure. I disse havne vil de enkelte dele af FEW Baltic II-

konstruktionen blive midlertidigt oplagret og leveret fra producenterne som færdige 

komponenter, som derefter vil blive bragt om bord på transportskibene til byggepladsen. Bygge- 

og montagehavnen vil give adgang til havet for servicefartøjer, transportskibe, mellemstore og 

store fartøjer og jack-up barges. På grund af det tidlige designstadie er det ikke muligt at angive 



 

 

den endelige placering på dette stadie af gennemførelsenproceduren blev der også indhentet 

udtalelser fra de samarbejdsvillige myndigheder, og de udgjorde en del af bevismaterialet. Efter 

at have analyseret det indsamlede materiale konkluderede de pågældende myndigheder 

følgende. 

 

Den planlagte virksomhed består i opførelsen af havvindmølleparken FEW Baltic II med en 

kapacitet på op til 350 MW. Projektet vil blive gennemført i den polske eksklusive økonomiske 

zone (EEZ) i en afstand på ca. 55 km fra land i højden af kommunen Ustka (Pommern). 

Formålet med projektet er at generere elektricitet fra en vedvarende energikilde - vindkraft - og 

derefter overføre den på land via et transmissionskabel og i sidste ende til det nationale 

elforsyningssystem (KSE). 

Projektet vil blive gennemført i det område, for hvilket den fysiske udviklingsplan for polske 

havområder i målestok 1:200 000, efterfølgende kaldt 

Plan, vedtaget ved ministerrådets bekendtgørelse af 14. april 2021 om vedtagelse af den fysiske 

plan for udvikling af de indre farvande, territorialhavet og den eksklusive økonomiske zone i 

målestok 1:200 000 (lovtidende af 2021, punkt 935). 

  

 

Ifølge planen er det område, der er omfattet af projektet, helt og holdent beliggende i det bassin 

POM.44.E, der er beregnet til produktion af vedvarende energi. I henhold til § 6, stk. 1, nr. 1, i 

den generelle bestemmelse er det kun tilladt at opføre havvindmøller i områder, hvor den 

primære funktion er at opnå vedvarende energi (E). Under hensyntagen til både det planlagte 

projekts karakter og forholdene i det område, hvor det skal placeres, bør det anerkendes, at 

projektet er i overensstemmelse med planens bestemmelser, og at det således er muligt at 

gennemføre det i det område, som ansøgeren har angivet. 

Havvindmølleparken FEW Baltic II vil bestå af 

- op til 44 havvindmøller med følgende parametre: Møllens maksimale totalhøjde: 300 m; 

mindste afstand mellem nederste vingestilling og havoverfladen: 22 m og maksimal 

rotordiameter: 250 m; 

- et internt el- og telekommunikationsnet bestående af søkabler, der forbinder kraftværkerne 

indbyrdes og grupper af kraftværker med havtransformatorstationen, med en maksimal længde 

på 60 km; 

- 220/33 kV eller 220/66 kV offshore-station. 

FEW Baltic II omfatter ikke infrastruktur til transmission af elektricitet, der produceres af 

bedrifterne, til landjorden. Denne facilitet vil være genstand for en særskilt administrativ 

procedure. 

Ifølge det forelagte grafiske bilag af 05.02.2021 vil vindmøllerne blive placeret i hele det 

område, der er udpeget til vindmølleparker. I første omgang er fordelingen af de enkelte 

vindmøller blevet fastlagt, men det skal understreges, at der i forbindelse med udarbejdelsen af 

detaljerede bundundersøgelser, afhængigt af resultaterne heraf, kan blive tale om mindre 

ændringer i placeringen af de enkelte vindmøller og understationen i forhold til den placering, 

der er angivet i det grafiske bilag 2 til denne beslutning. 

Hele vindmøllekonstruktionen vil bestå af et fundament med én pæl, et overgangsstykke, et tårn, 

en nacelle og tre rotorblade. Fundamentet til kraftværket vil være en monopæl med en maksimal 

diameter på 12,5 m. Denne type fundamenter placeres i havbunden uden forudgående 

forberedelse af havbunden. Den installeres ved at slå pælen ned i havbunden ved hjælp af en 

hydraulisk hammer eller en vibrohammer. Nedramningen af pæle vil ikke være ensartet. kræver 

færre slag pr. 1 m indtrængning for at nå målet end de hårdere, dybere havbundslag. Hvis man 

støder på lag, der forhindrer yderligere indlejring af fundamentet, kan man anvende nødboring 

til at bryde disse lag, før installationen genoptages. Det opgravede slam, der løftes op under 

indstøbningen af fundamentet, spredes normalt af havstrømme og bølger. Strukturernes 

fundamentdybde i havbunden vil være mellem 16 og 34 m. Uden at tage højde for afbrydelser 

på grund af ugunstige vejrforhold vil installationen af en enkelt monopæl tage ca. 24 timer. 

Arbejdet udføres i etaper, dvs. at der på én gang kun udføres én type arbejde for én vindmølle - 

dvs. at der på én gang kun laves ét fundament, og at der kun installeres én vindmøllekonstruktion 



 

 

over vandet. Omkring hver enkelt monopæl kan det, afhængigt af havstrømmes og bølgers 

indvirkning og af strukturen af havbundens øverste lag, være nødvendigt at udføre en 

beskyttelse mod skred, som oftest består af stenmateriale, der påføres på det sted, hvor 

fundamentet lægges. Den endelige beslutning herom vil blive truffet i forbindelse med 

konstruktionsdesignet, men det antages, at det beskyttede areal vil være op til 1257 m2 pr. 

monopæl. Vindkraftværkets elementer og overgangselementer transporteres til opstillingsstedet 

på skibe, f.eks. skibe af OIV-typen, hvor de fastgøres korrekt med fastgørelsesrammer og udstyr 

om bord. På det nuværende designstadie er den endelige korrosionsbeskyttelsesmetode for 

havvindmølleparkens struktur endnu ikke fastlagt. Der vil blive udarbejdet et omfattende 

korrosionsbeskyttelseskoncept i forbindelse med konstruktionsdesignet i overensstemmelse 

med de gældende regler og bestemmelser. 

 

 

Den planlagte transformerstation med maksimale dimensioner på 100 m x 100 m x 100 m 

(længde x bredde x højde) vil bestå af et fundament og en overdel. Fundamentet vil være en 

monopæl med en maksimal diameter på 12,5 m og vil dække et areal på op til 123 m2. 

Alternativt (afhængigt af resultaterne af de geotekniske undersøgelser) kan fundamentet også 

være et fundament med tre eller fire pæle (Jacket-type) med en maksimal diameter på 3,5 m. 

Basen (både monopæl og Jacket) vil blive fremstillet af stål. Den øverste del af 

transformerstationen vil hovedsageligt bestå af en stålkappe med flere etager, der indeholder 

relevante elektriske komponenter og hjælpekomponenter som f.eks. transformer, 

koblingsudstyr, shuntreaktor, kølesystemer osv. I de øverste etager vil der også være kraner til 

at løfte materialer fra eller til transformerstationen under vindmølleparkens drift. Til transport 

af transformerstationen anvendes en pram eller et fartøj med tilstrækkelig forskydning. Når 

anlægget er blevet transporteret til installationsstedet, flyttes understationen ved hjælp af en kran 

og placeres derefter på tidligere nedrammede pæle. De interne netkabler, der forbinder WTG-

generatoren med understationen, vil være konstrueret til at fungere ved 33, 66 kV AC eller 

højere. Kablerne i det interne net vil blive lagt ved at blive sænket ned i havbunden til en dybde 

på ca. 0,5-2,0 meter eller, hvis de geologiske forhold er ugunstige for nedgravning i havbunden, 

vil de blive lagt på havbunden med permanent beskyttelse. På det videre designstadie kan 

ovenstående antagelse imidlertid ændres, og dybden af det kabel, der lægges på havbunden, kan 

være større end oprindeligt antaget. Fiberoptikkablet til datatransmission vil være en integreret 

del af strømkablet eller i særlige tilfælde blive lagt separat. 

I overensstemmelse med planens § 53 om detaljerede ordninger blev der for området POM.44.E 

indført en begrænsning, som består i at anbringe lineære elementer af den tekniske infrastruktur 

på en måde, der sikrer en økonomisk udnyttelse af pladsen under havbundens overflade, og hvis 

det ikke er muligt af miljømæssige eller teknologiske årsager, at anvende andre permanente 

sikkerhedsforanstaltninger, der muliggør sikker anvendelse af forankrede faste net. I betragtning 

af, at kablerne til det interne net inden for projektets rammer vil blive lagt ved at sænke dem 

ned i havbunden, og at de i tilfælde af ugunstige geologiske forhold vil blive lagt på havbunden 

ved hjælp af permanente sikkerhedsforanstaltninger, skal det fastslås, at gennemførelsen af 

projektet er i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser i planen. 

. 

  

 

I opførelses- og nedlukningsfasen forudsættes det, at den kompetente myndighed opretter en 

sikkerhedszone med forbud mod fiskeri og sejlads i det område, der er optaget af opførelsen, og 

i det område, der strækker sig højst 500 m fra de ydre kanter af havvindmøllerne, mens der 

under driften vil blive oprettet sikkerhedszoner med begrænsning af fiskeri og sejlads for hver 

enkelt struktur og på steder, der truer sikkerheden af den interne tekniske infrastruktur. På 

grundlag af analysen af den rumlige fordeling af skibstrafikken og navigationsforholdene i FEW 

Baltic II-området og bestemmelserne i retsakter forudses det, at sikkerhedszonen omkring 

vindmølleparken i opførelses- og nedlukningsfasen vil være 500 m, mens den i udnyttelsesfasen 

vil være 100 m stor. Det skal dog bemærkes, at den endelige størrelse af zonerne og de tilhørende 

restriktioner vil blive aftalt med de relevante myndigheder i denne forbindelse. 

Driftsstatus for FEW Baltic II, herunder f.eks. den strøm, der produceres af havvindmøllerne, 

de enkelte komponenters tilstand og signaler om behov for reparation eller vedligeholdelse, vil 



 

 

blive overvåget ved hjælp af distribuerede IT-dataindsamlingssystemer, f.eks. et dedikeret 

SCADA-system. Et sådant system indsamler aktuelle data, forbereder visualisering og styrer 

hele produktionsprocessen. I situationer, der kræver dette, kan systemet medføre, at vindmøllen 

bliver immobiliseret. 

I driftsfasen skal projektet vedligeholdes. Den løbende inspektion af bedriftens faciliteter 

omfatter: vedligeholdelse af turbinerne (løbende vedligeholdelse og reparationsarbejde om 

nødvendigt), vedligeholdelse af fundamenterne (periodisk inspektion af den tekniske tilstand og 

om nødvendigt reparationsarbejde), vedligeholdelse af understationer (inspektion af kredsløb, 

transformatorolie og beskyttelse) og vedligeholdelse af kabler (inspektion af nedgravede kabler 

og påvisning af eventuelle skader). Dette vil indebære flytning af små og mellemstore fartøjer 

samt eventuelle helikopteroverflyvninger. Det vil være muligt at anvende små fartøjer, der sejler 

mellem servicehavnen og bedriftsområdet i løbet af den daglige arbejdscyklus, samt at anvende 

mellemstore fartøjer (såkaldte servicebaser), der udfører periodisk servicetjeneste og sejler 

cyklisk til servicehavne for at genopfylde forsyninger, udskifte servicepersonale eller 

besætning. 

Det antages, at vindmølleparkens driftsfase vil være på ca. 25-30 år. Ifølge investorens 

vurdering vil den årlige elproduktion udgøre ca. 1440 GWh. 

Efter udnyttelsesperioden er det planen, at projektet skal nedlukkes. Nedlukning kan udføres i 

henhold til følgende scenarier: 

- demontering af vindmøllerne og udskiftning af dem med møller af næste generation, som vil 

være mere produktive og muliggøre produktion af mere energi og en mere effektiv udnyttelse 

af det pågældende område, tilpasning af det interne el- og telekommunikationsnet og offshore-

transformerstationen til den nye generation af møller, 

- demontering af vindmøllerne og deres fundamenter, nedlukning af de interne el- og 

telekommunikationsnet og offshore-transformatorstationen, 

- demontering af vindmøllerne med fundamenter, der er efterladt på havbunden, nedlukning af 

de interne el- og telekommunikationsnet og offshore-transformatorstationen. 

  

 

Den endelige metode til nedlukning af investeringen vil dog blive aftalt med de relevante 

myndigheder og vil afhænge af de eksisterende juridiske betingelser og den tilgængelige 

tekniske kapacitet. 

Et af de obligatoriske elementer i rapporten om det planlagte projekts miljøpåvirkning er 

variantanalysen. Inden for rammerne af projektet blev der overvejet to varianter, som adskiller 

sig fra hinanden med hensyn til antallet og parametrene for de planlagte vindmøller og længden 

af det interne strømforsynings- og telekommunikationsnetværk, dvs. 

- den anvendte variant - den såkaldte investorvariant, der er analyseret i denne sag, og som 

omfatter op til 44 vindmøller med en minimumsafstand mellem den nederste vingeposition og 

havoverfladen på 22 m, med en maksimal total højde for vindmøllen sammen med rotoren på 

op til 300 m over havets overflade og med en længde på op til 60 km for kablerne i parkens 

interne forbindelsesinfrastruktur; 

- rationel alternativ variant - bestående af op til 70 vindmøller og med en minimumsafstand 

mellem den nederste del af vingen og havoverfladen på 20 m; maksimal total højde af 

vindmøllen sammen med rotoren på op til 246 m over havniveau, maksimal diameter på rotoren 

på op til 164 m og længden af kablerne i parkens interne forbindelsesinfrastruktur på op til 110 

km. 

Variantanalysen omfattede også den variant, der består i ikke at gennemføre projektet - den 

såkaldte nulvariant. Denne variant tog hensyn til energiproduktion med konventionelle metoder, 

i kraftværker eller kraftvarmeværker, hvor der anvendes kul eller brunkul som brændsel. Under 

hensyntagen til den konstant stigende efterspørgsel efter elektricitet samt den mængde affald, 

der genereres under produktion af elektricitet med konventionelle metoder (ifølge de 

tilgængelige data fra KOBiZ genereres følgende emissioner under forbrænding af kul i et 

konventionelt kraftværk: CO2 - 1173 tusind tons; SO2 (anlæg uden røggasafsvovling) - 1098 

tons; NO2 - 1117 tons; CO - 399 tons, støv - 66 tons), blev det vurderet, at nul-varianten på lang 

sigt er en mindre miljøvenlig løsning og er forbundet med negative miljøpåvirkninger (f.eks. 



 

 

gennem skabelse af drivhuseffekten), og derfor blev denne variant anset for at være ugunstig 

for miljøet. 

Under den sammenlignende analyse af to analyserede varianter af projektet, investorvarianten 

(opførelse af en vindmøllepark bestående af 44 vindmøller) og den alternative variant (opførelse 

af en vindmøllepark bestående af 70 vindmøller), blev det påpeget, at den rationelle alternative 

variant udgør en større trussel mod miljøet, især med hensyn til trækfugle. Ovenstående 

resultater af de påtænkte teknologiske løsninger, dvs. at i den af investor foreslåede variant er 

der med et mindre antal vindmøller og en større afstand mellem havets overflade og rotorbladets 

nederste niveau (22 m) en mindre risiko for kollisioner med vindmøller end i den alternative 

variant, som indebærer næsten en fordobling af antallet af møller og en mindre afstand end i 

investeringsvarianten. Modelundersøgelserne af kollisionsrisikoen for de enkelte 

fuglearter/grupper viste, at der i forbindelse med den foreslåede variant blev konstateret 

kollisionsrisiko for 14 ud af alle 22 analyserede arter/grupper af trækfugle, herunder 2 nøglearter 

(Sortand (Melanitta nigra), Måger (Larus minutus)), mens der for den alternative løsning blev 

identificeret kollisionsrisici for 16 grupper, herunder 3 nøglearter (Havlit (Clangula hyemalis), 

Sortand (Melanitta nigra), Måger (Larus minutus)). Desuden udgør det større antal vindmøller, 

som det er tilfældet i den rimelige alternative løsning, også en større risiko for 

flagermusdødelighed. 

Med hensyn til andre miljøkomponenter skyldes den større indvirkning i forbindelse med den 

alternative løsning også det øgede antal vindmøllekonstruktioner og den samlede længde af 

kabelforbindelser mellem dem og dermed et større tab af bentiske levesteder, en større mængde 

forurenende stoffer, der udledes til luften, eller en større stigning i turbulente sedimenter og 

deres transport under arbejdet og dermed en større indvirkning på vandkvaliteten. 

  

 

Analysen af alternativerne blev også foretaget på grundlag af følgende faktorer: et større tab af 

bentisk habitatområde, en større mængde forurenende stoffer, der udledes til luften, eller en 

større stigning i turbulente sedimenter og deres transport under arbejdet og dermed en større 

indvirkning på vandkvaliteten. 

Andre teknologiske løsninger vedrørende den anvendte funderingstype, dvs. monopæl og 

tyngdekraft, blev også analyseret som varianter. Med henblik på at vælge den type fundament, 

der skal danne grundlag for de installerede vindmøller, blev der gennemført en række analyser 

i denne henseende, hvor der blev taget hensyn til spredningen af suspenderet fast stof, der 

genereres under fundamentet af vindkraftværket. Analysen omfattede arbejdet med fundamenter 

af tyngdekraft- og monopæl-typen. Det blev fastslået, at fundamentet for et 

tyngdekraftfundament i modsætning til et monopælsfundament kræver forudgående 

forberedelse af fundamentets bund ved at erstatte undergrunden på det sted, hvor det er placeret, 

med et materiale med større bæreevne, hvilket medfører, at det er nødvendigt at deponere det 

udgravede materiale i bedriftens område eller i en udpeget afdækning samt at lægge et betydeligt 

beskyttende lag omkring fundamentet for at forhindre udvaskning, som forårsager dannelsen af 

en stor mængde suspenderede stoffer. 

Med henblik på denne procedure blev der udarbejdet en model for suspensionsspredning for alle 

44 møller, idet det blev antaget, at afstanden mellem parallelle værker vil være større end 2 km, 

idet der blev taget hensyn til den mest ugunstige fundamenttype i denne henseende, dvs. 

tyngdekraftfundament. Den gennemførte modelberegning viser, at de transporterede 

suspenderede stoffer med koncentrationer på over 10 mg/l (som antages at være 

koncentrationer, der er skadelige for organismer) vil nå en afstand på op til 7-8 km i en periode 

på højst 48 timer fra anlægsarbejdets påbegyndelse og efter dets afslutning i højst 18 timer. På 

den anden side resulterer anvendelsen af fundamenter med pæle med stor diameter, fordi det 

ikke er nødvendigt at forberede bunden på forhånd, i en mange gange mindre 

sedimentforstyrrelse og dermed i en meget mindre rækkevidde af den bevægelige suspension, 

der hovedsagelig er begrænset til det område, der er omfattet af investeringen. Desuden skal det 

påpeges, at denne type fundamenter på grund af arbejdets omfang ikke er forbundet med 

opgravning af materiale og nødvendigheden af at opbevare det, hvilket er tilfældet med 

fundamenter af tyngdekrafttypen. Desuden vil udlægningen af et fundament af tyngdekrafttypen 

medføre en betydelig nedsættelse af havbundens overflade som følge af brugen af tunge 

fundamenter, der vejer op til 5-7.000 tons, mens der i tilfælde af pæle med stor diameter er tale 



 

 

om op til 0,3-1.000 tons. På grund af ovenstående blev den variant, der blev udvalgt til 

gennemførelse, samtidig med at den blev styret af den teknologi og de tekniske parametre, der 

blev vedtaget til gennemførelse af investeringen, anset for at være den mest miljøvenlige. 

I denne procedure blev projektets indvirkning på alle miljøelementer analyseret grundigt, og 

derefter blev der på grundlag af resultaterne af de gennemførte analyser peget på 

foranstaltninger, der ville minimere investeringens negative indvirkning på bestemte 

miljøelementer, som blev specificeret i beslutningen. 

Vurderingen af investeringens miljøpåvirkning var baseret på resultaterne af 

miljøundersøgelser, der blev gennemført i 2017-2018 i området for den planlagte investering og 

i nærheden af det. Desuden er resultaterne af forskningen fra rapporterne om projekter, på 

grundlag af hvilke der blev truffet beslutninger om miljøbetingelser for andre 

havvindmølleparker, f.eks: Opførelse af havvindmøllepark Baltyk Środkowy II (OWF BS II) 

og Opførelse af havvindmøllepark Baltyk Środkowy III (OWF BS III). 

Som det fremgår af det forelagte materiale, vil det planlagte projekt være kilde til følgende typer 

emissioner: luftforurening (som følge af transport af elementer fra parken, arbejde med 

anlægsudstyr og trafik af servicefartøjer); støj, vibrationer og rystelser (som følge af arbejde 

med anlægsudstyr, trafik af fartøjer og drift af vindkraftværker); affald samt sekundære 

emissioner som følge af forstyrrelse af havbundens sedimenter og mulig frigivelse af 

forurenende stoffer, der er akkumuleret deri og genereret i tilfælde af nødsituationer og 

uforudsete situationer. 

 

Analysen af den geologiske struktur af lavvandede havbundslag, morfologi og sedimenter på 

havbundens overflade og jordbundens geotekniske forhold blev også udført med henblik på disse 

procedurer for at bestemme miljøets tilstand og muliggøre en vurdering af investeringens indvirkning på 

havmiljøet, herunder forslag til effektive løsninger til beskyttelse af miljøet i forhold til bestemte 

miljøelementer. 

Østersøen er et lavvandet indlandshav med begrænset adgang til havvand. Som følge af den store 

tilstrømning af ferskvand, den manglende opblanding med havvand og det fremherskende klima er 

saltholdigheden i Østersøen lav, i gennemsnit kun 7 % sammenlignet med havets saltholdighed på 35 %, 

og det er et vandområde, der er modtageligt for naturlig eutrofiering og anden forurening. Det er derfor 

vigtigt at foretage grundige undersøgelser af miljøets aktuelle tilstand og forstå de processer, der er 

involveret i cirkulationen af skadelige stoffer, især når der planlægges og udformes nye anlæg inden for 

dets perimeter som f.eks. havvindmølleparken FEW Baltic II og den tilhørende infrastruktur. 

Havdybden i området for den planlagte FEW Baltic II varierer fra 36,3 m i den sydlige del af 

bækkenet til 55,0 m i den nordlige del, med den største dybde i den yderste nordøstlige del. Langt 

størstedelen af området ligger på en havdybde på mellem 40 og 46 meter. Havbundens overflade skråner 

relativt jævnt mod nordvest, mens den østlige og sydøstlige del af havbunden er betydeligt fladere. For 

det meste varieres bundoverfladens morfologi af rygge, der kan være flere kilometer lange og fra nogle 

få ti til mere end 200m brede. Disse former har generelt en højde på højst 1 m og kan kun nå op på 2 m 

nogle steder. Projektområdet er kendetegnet ved en ret udifferentieret geologisk struktur af bunden. De er 

domineret af istidsaflejringer, der består af stenet ler og subaquatisk ler, som danner lag med en tykkelse 

på flere ti centimeter og op til over 20 m, der hviler på en bund af palæogene sedimenter. På 

bundoverfladen er der et restdække af grus og sten med mange stenblokke eller grus og sand. De finere 

sedimenter, der forekommer i form af sandbånd og sand- og grusmarsk, transporteres langs bunden under 

påvirkning af bundstrømmene. Det tætte sanddække forekommer kun lokalt og har en meget lille 

udbredelse og tykkelse. På baggrund af tykkelsen af det eksisterende sand-, grus- og klippedække blev 

det konkluderet, at sedimenterne i området omkring havvindmølleparken FEW Baltic II ikke har 

aflejringskarakter. 

I anlægsfasen vil den største trussel mod havmiljøet være anlægsarbejder på havbunden, f.eks. 

nedramning af fundamentspæle, forberedelse af havbunden til kabler og udlægning af et beskyttende lag 

omkring fundamentet. Ovennævnte arbejde medfører, at havbundens sedimenter vil blive omrørt, og 

langvarig flydevandring af fine fraktioner i vanddybden over et betydeligt område og dannelse af 

langvarigt suspenderet stof kan påvirke ændringerne i iltforholdene i vanddybden negativt og dermed 

påvirke de plante- og dyrearter, der forekommer i vanddybden. 



 

 

Med henblik på rapporten blev der foretaget analyser af hydrodynamiske (der beskriver væske-

/vandstrømningen) og meteorologiske forhold (der beskriver fænomener i forbindelse med vejrforhold, 

herunder fænomener som følge af årstidernes skiften) i det område, hvor den planlagte vindmøllepark skal 

opføres. De parametre, der blev taget i betragtning under undersøgelsen, var bl.a.: vindhastighed og -

retning, lufttemperatur og -fugtighed, atmosfærisk tryk, stråling fra himlen, bølgestatistik, vandtemperatur 

og saltholdighed, havstrømmenes hastighed og retning. De opnåede resultater af målinger og simuleringer 

viser, at både de atmosfæriske og hydrologiske forhold i området for den planlagte vindmøllepark er 

cykliske og afhængige af årstiderne. De laveste vindhastigheder forekommer om sommeren, hvilket 

resulterer i de laveste bølger i denne årstid. Bølgernes retning er i overensstemmelse med vindens retning, 

dvs. de fleste bølger er rettet mod øst. Med hensyn til de hydrodynamiske forhold er det angivet, at de 

laveste bundstrømshastigheder, der påvirker indtaget af suspenderet stof, forekommer i juli (i 

størrelsesordenen 0,02 m³s) og de højeste om vinteren (med et gennemsnit på højst 0,07 m³s). 

Under hensyntagen til de eksisterende geologiske forhold, dvs. undergrunden og stenholdigt ler, 

dvs. finkornede sedimenter, samt den type fundament, der anvendes til projektet - monopæl - og under 

hensyntagen til havstrømme, vil spredningen af suspenderet materiale i vanddybden være ubetydelig, og 

dens udbredelse bør være begrænset til det område, der er omfattet af projektet. Det skal desuden påpeges, 

at på grund af investeringens trinvise karakter, som består i opførelse af kun ét fundament ad gangen, vil 

spredningen af suspenderet materiale i havbunden være begrænset. 

Under opførelsen af fundamenter, forankring af fartøjer og nedgravning af kablet kan der ske 

overførsel af næringsstoffer og forurenende stoffer fra sedimenterne til vandet, hvilket kan påvirke dets 

kvalitet. Med henblik på rapporten blev der gennemført laboratorieundersøgelser for at analysere 

koncentrationerne af tungmetaller, næringsstoffer og persistente organiske forurenende stoffer i de 

indsamlede sedimentprøver for at vurdere, hvilke forurenende næringsstoffer der potentielt kan frigives 

fra de forstyrrede havbundssedimenter til havvandet og dermed blive tilgængelige for levende organismer. 

 

Resultaterne af de geokemiske undersøgelser viste, at koncentrationerne for hver af de analyserede 

kemiske parametre ikke overskred de lovbestemte kvalitetsstandarder (med undtagelse af en lille 

overskridelse af kviksølv i en prøve), og i de fleste af prøverne lå de analyserede stoffer under 

kvantificeringsgrænsen for de anvendte analysemetoder. Det blev derfor konkluderet, at 

havbundssedimenterne i området omkring havvindmølleprojektet FEW Baltic II ikke er forurenede. 

Desuden blev der foretaget kemiske analyser af vandprøver, som omfattede følgende miljøparametre: 

samlet organisk kulstof (OWO) i vandet, pH, vandets alkalinitet, samlet kvælstof i vandet (N i alt), 

ammoniumkvælstof i vandet (NH4 + ), nitrat i vandet (NO3 - ), nitrit i vandet (NO2 - ), samlet fosfor i 

vandet (F i alt), fosfater i vandet (PO4 3-), total mængde suspenderet stof/mineral og organisk suspenderet 

stof i vand. Måleresultaterne blev sammenlignet med de værdier, der er fastsat i miljøministerens 

forordning af 21. juli 2016 om metoden til klassificering af overfladevandområders tilstand og 

miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer, som er gældende indtil den 2. juli 2019 (lovtidende 2016, punkt 

1187). For de fleste parametre lå måleresultaterne under kvantificeringsgrænsen eller overskred ikke 

vandkvalitetsgrænserne for overfladevandområder af klasse I eller II, f.eks. kystvande, herunder dem, der 

er udpeget som stærkt modificerede vandområder i henhold til ovennævnte forordning. Desuden blev der 

foretaget kemiske analyser af vandprøver med henblik på forekomst af forbindelser, der er særligt 

skadelige for vandmiljøet, og prioriterede stoffer som f.eks. arsen, chrom i alt, kobber, flygtige phenoler 

(phenolindeks), oliecarboner (mineralolieindeks), frie og bundne cyanider, polycykliske aromatiske 

hydrocarboner (PAH'er), herunder naftalen, fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, 

benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, kviksølv, nikkel, bly, cadmium, 

radionuklider: stront-90, eez-137 og polychlorerede biphenyler (PCB'er). På grundlag af de opnåede 

resultater af målinger af koncentrationer af skadelige stoffer i prøver af havvand, der er taget fra laget 1 

m over havbunden, kan det konkluderes, at havvandet i området for den planlagte investering ikke er 

forurenet eller kun i meget ringe grad (oliekulbrinter og cæsium-137). Desuden blev det påvist, at 

mængden af organisk materiale i overfladesedimenterne var lav, idet det i gennemsnit udgjorde 1 % af 

den tørre sedimentmasse. 

Under hensyntagen til resultaterne af de gennemførte undersøgelser, som viste, at de mængder af 

tungmetaller, forurenende stoffer og næringsstoffer, der kan frigives fra sedimentet til vanddybden som 



 

 

følge af sedimentbevægelse under opførelsen af fundamenter og nedgravning af kabler i ansøgerens 

variant, er lave og ofte under den kvantificerede koncentration i bundsedimentet, det forventes ikke, at 

gennemførelsen af projektet vil medføre en væsentlig stigning i udledningen af skadelige stoffer til 

havmiljøet, hvilket kan forringe vandkvaliteten i Østersøen og dermed forringe betingelserne for 

udvikling af bentiske organismer, som er fødegrundlaget for ichthyofauna, havfugle og havpattedyr. 

Med hensyn til projektets driftsfase vil denne fase indebære virkninger på abiotiske elementer 

som: forstyrrelse af sediment- og havbundsstrukturen, ændring af havbundens morfologi, sænkning af 

havbunden og opvarmning af sedimenterne af elkablerne. 

Under driften af FEW Baltic II vil området hovedsageligt være genstand for 

vedligeholdelsesarbejder, som vil medføre forstyrrelser af havbundssedimenter, f.eks. i forbindelse med 

udskiftning af beskadigede dele af elkablet eller forankring af fartøjer i forbindelse med inspektion, 

vedligeholdelse og nødreparationer. I betragtning af den korte varighed af inspektionerne af de enkelte 

elementer af projektet vil disse virkninger dog være af kort varighed, og mængden af forstyrrede 

sedimenter vil være lille. Der kan frigives visse mængder af forurenende stoffer og næringsstoffer som 

følge af omrøring af bundsedimentet, men det vil være en ubetydelig virkning på grund af de meget lave 

eller ubetydelige værdier af forurenende stoffer og næringsstoffer i bundsedimentet i området. Desuden 

vil et beskyttelseslag (f.eks. mod skure eller skurepåner), der om nødvendigt anbringes omkring 

fundamenterne og langs kabeltracéerne, også resultere i en ubetydelig påvirkning. Der kan ske ændringer 

i havbundens morfologi i områderne med vindmøllefundamenter. Lokalt kan der forekomme erosion - 

skuring af fundamenter eller ophobning af sedimenter i nærheden af fundamenter. Det forventes dog, at 

de resulterende havbundsformationer ikke vil være større end de nuværende. Der kan også forekomme 

en mindre ændring af bundformen i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, herunder udskiftning af 

elkabler, som kan blotlægge eller begrave elementer af bedriftens interne kabelinfrastruktur. Den 

planlagte vedligeholdelse inden for rammerne af investeringen, herunder inspektion af kabler med hensyn 

til deres nedgravning, bør imidlertid også reducere påvirkningen af dette miljøelement betydeligt. 

 

Fundamenterne for de enkelte vindmølleparker kan, afhængigt af deres masse, få havbundens 

overflade til at sætte sig, hvilket hænger sammen med jordens komprimerbarhed og dens evne til at 

reducere sit volumen under indflydelse af den påførte belastning. I betragtning af den monopæle 

fundamentteknologi, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af projektet, vil havbundens sætning 

imidlertid være meget mindre og uden væsentlig indvirkning på dette miljøelement. 
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Kabelinfrastruktur, der er lagt i havbunden, kan medføre en stigning i temperaturen i havbundens 

sediment. I henhold til vejledningen om bedste miljøpraksis for udlægning og anvendelse af undersøiske 

kabler, som blev vedtaget af OSPAR i 2012 (OSPAR 12/22/1, bilag 14), er det tilstrækkeligt at nedgrave 

kablet i en dybde på 1 m til 3 m under havbunden for at sikre, at 0,2 m under havbundens overflade er 

temperaturstigningen i sedimentet som følge af varmeafgivelse fra strømkablerne under belastning ikke 

overstiger de anbefalede 2 °C. Projektet forventes at nedgrave kablerne i en dybde på mellem 0,5 m og 2 

m, men disse dybder kan ændres efter geotekniske undersøgelser. Under hensyntagen til den foreløbige 

projekteringsfase og til bestemmelserne i infrastrukturministerens afgørelse af 20. oktober 2021, sags nr: 

GM-DGM-7.530.88, som angiver muligheden for at lægge kabler i en dybde på op til 3 m, har investoren 

været forpligtet til så vidt muligt at overholde retningslinjerne i ovennævnte vejledning. 

I projektets nedlukningsfase forventes de samme påvirkninger af abiotiske miljøelementer at 

forekomme som i projektets opførelsesfase, men disse påvirkninger vil være af mindre omfang. Det skal 

bemærkes, at investoren på dette stadium af proceduren ikke kan angive den endelige metode til nedlukning 

af investeringen. Det aftales med de relevante myndigheder og afhænger af de eksisterende juridiske 

betingelser og de tekniske muligheder. Det skal dog påpeges, at i henhold til de internationale regler om 

installationer og strukturer i havområder (FN's havretskonvention - UNCLOS), som fastsætter 

betingelserne for fjernelse af elementer og installationer fra vindmølleparker på kontinentalsoklen og i den 

eksklusive økonomiske zone, er der i undtagelsestilfælde ikke pligt til at fjerne alle infrastrukturelementer, 

hvilket gør det muligt at trimme tårnene i en højde på ca. 3 m over havbunden og dermed undgå de 

ovennævnte virkninger i denne fase af projektet. 

Med henblik på rapporten blev der foretaget analyser af forhold i forbindelse med undervandsstøjfeltet. 

Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af metoden, herunder det udstyr, der blev anvendt under 

målingerne. Formålet med overvågningen var at foretage en måling forud for investeringen, dvs. at 

bestemme det grundlæggende (indledende) niveau af undervandsstøjfeltet i området for FEW Baltic II-

investeringen med henblik på at få mulighed for at bestemme eventuelle ændringer i miljøet i forbindelse 

med projektets gennemførelse, udnyttelse og nedlukning. I rapporten anføres og forklares det, at på grund 

af den betydelige dæmpning af elektromagnetiske bølger i havvand er akustiske bølger en vigtig måde at 

indhente oplysninger om miljøet på, og lyd er et foretrukket sansemedie for en stor del af havdyrene, 

herunder havpattedyr, fisk og hvirvelløse dyr. Resultaterne af den overvågning af undervandsstøj, der 

blev gennemført mellem maj 2017 og juli 2018 i FEW-projektområdet Baltic 11, viser, at der er et 

betydeligt bidrag fra støj fra skibe. Det store antal skibe, der passerer i nærheden af eller gennem 

investeringsområdet, medfører, at støjniveauet næsten altid ligger over høregrænsen i nogle arters 

frekvensområde. Desuden har undersøgelserne vist, at lydhastighedsfeltet i tid hovedsageligt udviser 

følgende: døgnvariation - med en svag eftermiddagsvirkning i sommermånederne, som forsvinder om 

aftenen, og sæsonvariation - hvilket resulterer i en akustisk kanal nær overfladen om vinteren og en 

akustisk kanal i dybt vand om sommeren i et stort område af den sydlige Østersø. Der er således dårligere 

betingelser for støjudbredelse om sommeren. 

I anlægsfasen vil kilderne til vibrationer og vibrationsstøj omfatte transport af FEW-elementer og 

drift af entreprenørmateriel, med den største kilde til disse emissioner i forbindelse med nedramning af 

monopæle. Møllestrukturens fundament genererer støj fra regeringen på 190 dB, så akustisk forstyrrelse 

under nedrivning af monopæle kan måles op til 70 km fra lydkilden, og det støjniveau, der anses for 

stressende for dyr, kan opfattes inden for en radius af 10 km. Virkningerne af højintensive lyde på marine 

organismer kan klassificeres efter intensiteten af påvirkningen og samtidig afstanden fra kilden: 

dødelighed, fysisk skade, permanent høretærskelforskydning (PTS), midlertidig høretærskelforskydning 

(TTS), adfærdsreaktioner og maskering af andre lyde. Det skal bemærkes, at havpattedyr på grund af 

høreapparatets karakteristika er opdelt i funktionelle grupper afhængigt af høreegenskaberne i forbindelse 

med det frekvensområde, som opfattes af gruppen af dyr. Der anvendes derfor såkaldte 

vægtningsfunktioner til at fremhæve disse egenskaber. I overensstemmelse med ovenstående og med den 

metode, der er accepteret i litteraturen, anvendes SEL-vægtede lydeksponeringsniveauer (dB re 1 μPa2s) 

til at bestemme PTS- og TTS-områderne. 
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I denne rapport er støjemissionen fra pæle, som har den største potentielle indvirkning på 

vandorganismer, blevet vurderet i detaljer. Til dette formål blev der udviklet en model for udbredelse af 

undervandsstøj under hensyntagen til havdybde og bundoverfladens form, lydhastighedens vertikale 

profil, bundtypen (sedimenttype og dens lagdeling) og under forudsætning af anvendelse af et monopæl-

fundament med en diameter på 12,5 m og et antal slag fra en hydraulisk hammer på n=1800 slag/h. De 

fremlagte undersøgelser viser, at de lyde, der udsendes under pælearbejdet fra kilderne, hovedsageligt 

spredes i azimutalretningerne 270-360° (sektor W-N), hvilket hænger sammen med en bathymetrisk 

konfiguration, der er fordelagtig for lydudbredelsen i disse retninger (større havdybder). På den anden 

side blev der observeret en reduktion af støjniveauet i de sydlige retninger, hvilket skyldes, at der er 

meget mindre dybde i disse områder, hvilket gør det muligt at blokere for spredningen af lyd, hvilket er 

særlig vigtigt for beskyttede områder syd for investeringsområdet, herunder Natura 2000-området 

Ostoja Słowińska, hvor Marsvin (Phocoena phocoena) (Phocoena phocoena) er beskyttet. 

I rapporten præsenteres påvirkningsintervallerne for overskridelse af TTS- og PTS-

tærskelværdierne for forskellige dyregrupper med hensyn til lydeksponering i 1 time (SELcum 1 h). 

Modelberegningerne viser, at for parameteren lydeksponering i 1 time (SELcum lh), for: 

- Sæler (Pinnipedia) er det område, hvor PTS-fænomenet kan forekomme for SELcum lh = 186 dB re 

1μPa2s, 133 km2 om vinteren og ca. 71 km2 om sommeren, mens TTS for SELcum lh = 171 dB re 1μPa2s 

er 2900 km2 om vinteren og 573 km2 om sommeren; 

- Marsvin (Phoconea phoconea) er det område, hvor PTS-fænomenet kan forekomme for SELcum1h =179 

dB re 1μPa2s, 551 km2 om vinteren og ca. 218 km2 om sommeren, mens TTS for SELcum lh =164 dB 

re 1μPa2s er 10799 km2 om vinteren og 1072 km2 om sommeren; hvorved der observeres ændringer i 

adfærd ved eksponering for lyd fra 1 SELss =145 dB re 1μPa2s om vinteren over et område på 755 km2 

og om sommeren over et område på 260 km 

- fisk, er det område, hvor PTS-fænomenet kan forekomme for SELcum lh =189 dB re 1μPa2s, 67 km2 om 

vinteren og ca. 38 km2 om sommeren, mens TTS for SELcum lh = 185 dB re 1μPa2s er 163 km2 om 

vinteren og 84 km om sommeren; 

For at minimere de negative virkninger af anlægsarbejdet på havpattedyr og andre dyr vil arbejdet blive 

udført ved hjælp af den såkaldte soft start-metode (blød start), som består i en gradvis forøgelse af 

slagkraften. Ovennævnte vil gøre det muligt for havdyrene at forlade og bevæge sig sikkert væk fra det 

område, hvor arbejdet udføres. Det skal desuden påpeges, at investor som følge af grænseoverskridende 

høringer, under hensyntagen til retningslinjerne for anvendelse af foranstaltninger til begrænsning af 

undervandsstøj og under hensyntagen til Marsvinets (Phoconea phoconea) bevaringsstatus i Østersøen, 

forpligtede sig til at udføre arbejdet ved hjælp af passende afbødningsforanstaltninger, dvs. et lufttæppe 

som BBC, 
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eller andre sådanne foranstaltninger, der sikrer, at lydeksponeringsniveauet SELss fra et enkelt stød = 140 

dB re 1μPa2s ikke overskrides i en afstand af 8 km fra lydkilden og inden for grænserne af de Natura 

2000-områder, der er udpeget til beskyttelse af Marsvin (Phoconea phoconea) (det polske område - Ostoja 

Słowińska PLH220023 og det svenske område - Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308). I 

betragtning af at tærskelværdien for eksponering for lyd fra en enkelt påvirkning for pinnipedia er SELss 

= 170 (dB re 1μPa2s), bør det dog antages, at de foreslåede minimeringsforanstaltninger for Marsvin 

(Phoconea phoconea) samtidig vil begrænse projektets negative indvirkning på sæler. Under hele 

pælearbejdet vil der blive foretaget undervandsstøjmålinger for at vurdere støjniveauet ved grænsen til de 

ovennævnte Natura 2000-områder. Hvis målingerne viser, at støjgrænsen overskrides og medfører en 

adfærdsreaktion hos Marsvin (Phoconea phoconea), vil pælearbejdet blive standset, og der vil blive 

gennemført yderligere afbødningsforanstaltninger. For at undgå restriktioner for skibstrafikken uden for 

projektområdet og for at undgå forstyrrelser af målingerne på grund af støjende skibstrafik vil støjmålinger 

blive udført i overensstemmelse med de tyske retningslinjer også i en afstand på 750 m og 5 000 m fra 

pælen. Det skal bemærkes, at i henhold til ovennævnte retningslinjer vil SELss = 140 (dB re 1μPa2s) for 

Marsvin (Phoconea phoconea) i en afstand af 8 km fra støjkilden og inden for det nærmeste Natura 2000-

område, der er udpeget til beskyttelse af Marsvin (Phoconea phoconea), ikke blive overskredet, hvis 

SELss ikke overstiger 160 dB re 1μPa2s i en afstand af 750 m fra støjkilden. 

I projektets driftsfase vil støjemissionskilderne under vindmøllens drift omfatte støj fra rotoren og 

aerodynamisk støj i forbindelse med turbulent strømning af luftmasser på vindmøllevingernes kanter. Med 

hensyn til ovennævnte virkninger skal det bemærkes, at havområdet ikke er omfattet af støjbeskyttelse. I 

forbindelse med det vurderede projekt kan de nærmeste områder, der er omfattet af støjbeskyttelse, omfatte 

rekreative områder i forbindelse med strande, men disse områder er beliggende i en betydelig afstand på 

over 50 km. Der forventes derfor ingen negative virkninger i denne henseende. Hvad angår sådanne 

emissioners indvirkning på vandorganismer, viser den tilgængelige litteratur på dette område (Chun-Mei 

Yang et al., 2018), at undervandsstøj fra turbinen kun vanskeligt kan skelnes fra den fremherskende havstøj 

(brummen) og yderligere dæmpes af tidevandsstøj. I betragtning af ovenstående forventes der ingen 

væsentlige negative virkninger på det omgivende miljø fra disse emissioner. For at bekræfte ovenstående 

antagelser var investor imidlertid forpligtet til at foretage kontrolmålinger af undervandsstøj i 

overensstemmelse med den vedtagne metode inden for rammerne af overvågningen af investeringen for at 

fastslå investeringens indvirkning på havpattedyr og fisk. 

Med hensyn til de naturkomponenter, der er anført i afgørelsen, blev der i perioden 2017-2018 

gennemført en omfattende naturundersøgelse, der tog hensyn til forekomsten af plante- og dyrearter og 

levesteder fra bilag I og II til habitatdirektivet, samt fuglearter fra bilag I til fugledirektivet og deres 

levesteder og andre beskyttede plante-, dyre-, lav- og svampearter. Desuden blev der foretaget analyser af 

kildematerialer vedrørende projektområdet for at fastslå den aktuelle viden om naturressourcerne i 

undersøgelsesområdet, herunder offentliggjorte oplysninger, herunder forskning udført af 

chefinspektoratet for miljøbeskyttelse inden for rammerne af miljøovervågningsprogrammet og 

HELCOM. 

Med henblik på rapporten i 2017 blev bentiske samfund, der spiller en vigtig rolle i det marine 

økosystem og udgør fødegrundlaget for mange akvatiske organismer, opgjort i en fortegnelse. Der blev 

fundet i alt 25 arter af bentisk makrofauna i investeringsområdet. Der blev ikke fundet nogen sjældne, 

beskyttede eller truede arter.
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Den gennemsnitlige makrozoobenthos-antal for hele området var 5680 ind./m2. Under hensyntagen 

til hyppigheden og konstansen af forekomsten af makrofauna-arter blev der følgende anerkendt 4 arter som 

absolut konstante organismer med en forekomsthyppighed på over 75 % i de indsamlede prøver, såsom: 

Pygospio elegans (Polychaeta), repræsentanter for underklassen Oligochaeta, Forstylis rathkei (Crustacea), 

Mytilus edulis/trossulu (Mollusca), 4 arter som konstante organismer, der forekommer med en hyppighed 

på 50-75 %, såsom: Pygospio elegans (Polychaeta), repræsentanter for underklassen Oligochaeta, Forstylis 

rathkei (Crustacea), Mytilus edulis/trossulu (Mollusca), 4 arter som konstante organismer med en 

hyppighed på 50-75 %, såsom: (Halicryptus spinulosus Priapulida), Nemertea, Fabricia stellaris 

(Polychaeta) og Limecola balthica (Molusca), mens resten blev betragtet som utilsigtede og accessoriske 

med forekomsthyppigheder på henholdsvis 25-50 % og mindre end 25 %. På grund af den store biomasse 

fra et enkelt individ dominerede repræsentanter for to to toskallede arter: Mytilus edullis/trossulus og 

Limecola balthica, der er klassificeret som eudominanter i FEW-området Østersø II. Ved en visuel 

undersøgelse af havbunden blev der ikke fundet tegn på alger eller karplanter på havbunden. Fragmenter 

af de trådformede dinoflagellater Pylaiella littoralis eller Ectocarpus siliculosus blev observeret i restform 

på hårdt substrat eller slæbt langs havbunden af strømmene. På trods af ret store forskelle i temperatur, 

saltholdighed og iltindhold i bundvandet er FEW-området i Baltic II karakteriseret ved en ret homogen 

fordeling af bentiske samfund. De små forskelle i strukturen skyldes hovedsagelig forekomsten af unge 

Mytilus edulis/trossulus, hvis udbredelse i høj grad afhænger af forekomsten af mosaik af hårde 

bundelementer, herunder brosten og kampesten på bunden. På grundlag af værdierne for BĄI-indekset 

(biotisk indikator for bentiske habitater) og den vedtagne vandkvalitetsindikator er miljøsituationen god i 

det meste af FEW Baltic II området. 

I anlægsfasen vil den største trussel mod de bentiske samfund være de indgreb i bunden, der er 

forbundet med fundamentet og kabellægningen. Disse aktiviteter vil medføre forstyrrelser af havbundens 

sedimenter og dermed en højere koncentration af suspenderet stof i vanddybden og dets spredning samt 

ændringer i sedimentets egenskaber. På grund af den anvendte fundamentteknologi og fraværet af sjældne, 

beskyttede eller truede arter i investeringsområdet forventes det, at de fleste af disse aktiviteter vil være af 

kortvarig karakter og ikke vil udgøre en væsentlig trussel mod bentiske samfund. Desuden vil tabet af et 

lille område af havbunden ikke medføre en permanent forstyrrelse af det marine økosystem. På den anden 

side vil fundamenterne udgøre et gunstigt substrat for udviklingen af det såkaldte kunstige rev, som vil 

gøre det muligt for plante- og dyresamfund at kolonisere det og dermed skabe ynglesteder og udvikle de 

tidlige stadier af mange fiskearter (ringbug,kutlinge ) eller et tilflugtssted (f.eks. for Torsk). 

Vindmøllekonstruktioner vil også påvirke det hydrodynamiske regime i havet. Deres tilstedeværelse kan 

medføre et fald i bundstrømmenes hastighed og dermed en forskydning af sedimentstørrelsesfraktioner, 

hvilket vil påvirke bentiske samfund. I betragtning af at størstedelen af de makrofaunaarter, der lever i 

FEW Baltic II-området, er relativt tolerante og modstandsdygtige over for sådanne lokale ændringer, bør 

det dog vurderes, at vindmøllernes indvirkning på det hydrodynamiske regime ikke vil udgøre en trussel 

mod de eksisterende bentiske samfund. 

Omfanget af projektets påvirkning i nedlukningsfasen vil være sammenlignelig med det omfang af 

påvirkningen, der blev påvist i bygge- og monteringsfasen. Hvis man vælger scenariet med nedlukning af 

alle havbrugsfaciliteterne, vil fjernelsen af faste strukturer i substratet medføre, at hele biotopen af 

epifytiske organismer fjernes, men det må antages, at havbunden på grund af bundstrømmene hurtigt vil 

blive genoprettet til sin oprindelige tilstand fra før investeringen. Hvis fundamenterne efterlades på 

havbunden, hvilket er et af de vedtagne nedlukningsscenarier, vil FEW Baltic II-området sammen med det 

skabte kunstige rev udgøre gunstige betingelser for mange dyrearter, herunder fisk og fugle, for deres 

eksistens. 
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Investeringens indvirkning på havmiljøet blev også analyseret for andre elementer i det naturlige miljø, f.eks. 

fisk, som udgør et centralt led i marine økosystemets trofiske kæde. Unge og voksne fisk lever af plankton 

og bentiske organismer, og de er selv en del af rovfisk, havpattedyr og fugles diæt. Derfor er 

populationsstatus for de enkelte arter af ichthyofauna en af de vigtigste indikatorer for god miljøtilstand i 

havvandene, og beskyttelsen af havfisk er afgørende for beskyttelsen af hele det marine økosystem. Med 

henblik på rapporten blev der foretaget en årlig overvågning af ichthyofaunaen for at bestemme 

sammensætningen og variationen af fiskeforekomsten i investeringsområdet. Undersøgelserne blev 

gennemført i fem undersøgelsesperioder (efterår, vinter, tidligt forår, sent forår og sommer) fra november 

2017 til juli 2018 og omfattede pelagiske fiskesammensætninger (ved hjælp af hydroakustiske sonderinger 

og træk med pelagiske trawl) og demersale fiskesammensætninger ved hjælp af bundgarn. Ifølge resultaterne 

af undersøgelserne er der fundet 15 arter af ichtyofauna, voksne, dvs. Hornfisk (Belone belone), trepiggede 

hundestejle (Gasterosteus aculeatus), Torsk (Gadus morhua), Rødspætten, Almindelig ulk (Myoxocephalus 

scorpius), Agonus cataphractus, Hippoglossoides platessoides, Scophthalmus maximus), Solea solea, 

Platichthys flesus, Brislingen, Sild (Clupea harengus), Cyclopterus lumpus, Ålekvabbe, Ising (Limanda 

limanda) og syv arter af ichthyoplankton, som f.eks.: Enchelyopus cimbrius, Sild (Clupea harengus), 

Brislingen, Liparis liparis, Platichthys flesus, Myoxocephalus scorpius, Pomatoschistus minutus og 

brislingeæg. Blandt de beskyttede arter blev der fundet 6 larver af Liparis liparis og 11 larver af 

Pomatoschistus minutus. De fundne fiskearter er typiske arter, der findes i den centrale del af Østersøen. 

Hvad angår variationen i den taksonomiske diversitet inden for et år, var de mest udbredte arter blandt voksne 

fiskearter, målt på hyppighed, i efterårsfiskeriet Torsk og Brisling, i vinterfiskeriet Platichthys flesus og i 

sommerfiskeriet Sild.  

Med hensyn til ichtoplankton blev der om vinteren fundet larver af Enchelyopus cimbrius (1,8 ind./l0m 2) 

og Sild (2,3 ind./10m 2), tidlige forårslarver af Brisling (2,9-9,2 ind./10m 2), Liparis liparis (2,3 ind./10 m 2) 

og Platichthys flesus (2,3-6,9 ind./10 m 2), sent om foråret Brisling larver (2,3-6,9 ind./10m 2), Liparis 

liparis (4,6 ind./10 m 2) og Platichthys flesus (2,3-36,8 ind./10 m 2), mens der om sommeren, hvor der blev 

observeret den største artsdiversitet af fiskelarver i fangsten, var Myoxocephalus scorpius larver til stede 

(2,3- 2,9 ind./10m 2), Enchelyopus cimbrius (2,3 ind./10m 2), Sild (2,3-4,6 ind./10m 2), Pomatoschistus 

minutus (6,9-20,3 ind./10m 2), Platichthys flesus (8,7 ind./10m 2), Liparis Liparis (4,6 ind./10 m 2) og 

Brisling (2,3-11,6 ind./10 m 2). Blandt de identificerede fiskearter er Torsk, brisling, skrubbe og Sild de 

mest værdifulde til fiskeri, mens Torsk var den mest udbredte art i fastgarnsfiskeri (1718 ind.) og brisling i 

pelagisk fiskeri (88535 ind.). 

Den største trussel mod fisk i projektets anlægsfase er anlægsaktiviteter, der forårsager støjemissioner i 

forbindelse med fundamenterne (pæleramning) og den tilknyttede skibstrafik. Det forventes, at arbejderne 

midlertidigt kan føre til en nedgang i antallet af fisk i arbejdsområdet som følge af deres tilgroning. Det 

kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme dødelighed og fysiske skader i umiddelbar nærhed af værket 

eller en permanent ændring af høretærsklen. De mest følsomme arter, der er registreret i projektområdet, 

er Brisling og Sild. Den højeste lydreaktion hos disse arter registreres ved lave frekvenser fra nogle få ti 

Hz til 3-4 kHz. Andre fisk, der forekommer i Østersøen, er mindre følsomme over for lyd ifølge forskning, 

der er udført i dette område. Ifølge den forelagte akustikprognose vil støjen fra nedramning af pæle 

overskride de fastsatte grænseværdier. De præsenterede modeller for undervandsstøj (med SEL cum 1h 

=189 dB re 1μPa2s for PTS og SELcum lh = 185 dB re 1μPa2s for TTS) viser, at intervallet af fiskenes 

adfærdsreaktioner (TTS) vil forekomme op til maksimalt 6,1 km fra kilden i sommersæsonen, 8,6 km i 

efterårssæsonen og 7,8 km i vintersæsonen. Støjniveauer, der kan forårsage en permanent ændring af 

høretærsklen (PTS), vil derimod forekomme i en afstand på højst 5,3 km fra støjkilden i efterårssæsonen, 

5,1 km i vintersæsonen og 4,1 km i sommersæsonen.
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Desuden viser den undervandsstøjmodellering, der er udført i undersøgelsen Numerical Modelling of Pile 

Driving Noise Propagation from Two Sources in Neighboring Waters, at rækkevidden af 

fiskeadfærdsreaktionen (TTS) for de to kumulative virkninger (fra Baltic II FEW og den tilstødende 

Central Baltic II-farm) vil være ca. 30 km, mens den for PTS ikke vil være over 15 km. Der vil blive 

anvendt passende afbødningsforanstaltninger, herunder lufttæpper, f.eks. BBC, CA eller andre lignende 

foranstaltninger, for at minimere disse virkninger og vil resultere i en betydelig reduktion af den afstand, 

over hvilken TTS og PTS hos fisk eller andre adfærdsreaktioner kan forekomme. Ifølge ovennævnte 

undersøgelse vil støj- og vibrationspåvirkningen fra TTS ved brug af lufttæpper af typen CA ikke overstige 

10 km og PTS ikke overstige 5 km fra lydkilden. Det skal dog påpeges, at fisk under naturlige forhold 

først og fremmest reagerer på støj ved at forsøge at undgå den ved at flygte. Fisk er nekton (en økologisk 

formation, der omfatter organismer, som aktivt kan modstå vandstrømme) og kan frit skifte placering. 

Derfor må det tages i betragtning, at fisk primært vil blive overfisket under støjgenerering. Under 

hensyntagen til anvendelsen af ovennævnte afbødningsforanstaltninger samt indfasningen af 

investeringen og gennemførelsen af arbejdet ved hjælp af den såkaldte soft start-metode bør det fastslås, 

at gennemførelsen af investeringen ikke vil udgøre en væsentlig trussel mod den forekommende 

ichtyofauna. Men når støjen fra anlægsarbejdet er ophørt, vil fiskene vende tilbage til investeringsområdet. 

Situationen er anderledes i forbindelse med fiskeæg og -larver. Disse organismer hører til ichthyoplankton 

og bevæger sig med de vandlag, de befinder sig i, så de har ingen mulighed for at undslippe støjen. 

Forekomsten af brislingæg i undersøgelsen tyder på, at der kan forekomme gydning i nærheden af 

akvakulturbruget. Sprotte gyder i hele Østersøen om sommeren på op til 50 meters dybde. Da Brisling er 

en art, der ikke danner tætte gydegrupper, forventes der ikke nogen væsentlig indvirkning på dens 

gydepladser. På grund af de påviste påvirkningsområder og anvendelsen af ovennævnte løsninger under 

projektets gennemførelse vil det desuden ikke udgøre en trussel mod andre gydepladser for andre arter. 

Det skal dog understreges, at der med undtagelse af larver af strandtudse og grundling ikke blev 

registreret beskyttede arter eller arter, der er opført i bilag II til habitatdirektivet, i projektområdet, og at 

de fiskearter, der blev fundet, er typiske arter, der findes i den centrale Østersø. Det konkluderes derfor, 

at påvirkningerne i anlægsfasen ikke vil påvirke disse fiskepopulationers funktion væsentligt, og at artens 

bevaringsstatus vil blive opretholdt. 

En uplanlagt påvirkning, der kan forekomme under gennemførelsen af projektet, er emission af støj 

og vibrationer som følge af detonation af ueksploderet konventionel ammunition, der ligger på havbunden. 

Det skal understreges, at rydningen af fundet ammunition fra det område, der er afsat til vindmølleparken 

og dens anlægsområde, ikke er en planlagt procedure. Sandsynligheden for sådanne virkninger er vurderet 

til at være meget lille. Transport af ammunition til land antages at være en standardaktivitet. Kun hvis 

dette ikke er muligt, vil der blive gennemført en bortskaffelsesprocedure ved en kontrolleret detonation 

på stedet. Virkningen af støjemissioner under detonationen kan i ekstreme tilfælde resultere i død eller 

kvæstelse af personer, der befinder sig i umiddelbar nærhed af eksplosionsstedet. Dødelighed og 

permanent skade vil kun forekomme hos ind., der forbliver i umiddelbar nærhed af sprængningsstedet, og 

vil hovedsageligt berøre larver og ungfisk, som ikke bliver fordrevet fra området af aktiviteter i forbindelse 

med forberedelsen af den kontrollerede detonation (skibstrafik, støj). For at minimere risikoen for denne 

påvirkning bør der foretages en sonarundersøgelse af det potentielle detonationsområde for at kontrollere, 

om der findes stimer af vigtige og sårbare arter.
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Hvis der findes ansamlinger (klynger) af fisk, anbefales det, at tidspunktet for den kontrollerede 

sprængning ændres, og hvis dette ikke er muligt, bør der træffes foranstaltninger til at minimere 

virkningerne på fisk, f.eks. bobleforhæng. Ovennævnte foranstaltning bør indgå i planen for fjernelse af 

UXO'er. 

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med udlægning af fundamenter vil forårsage 

sedimentforstyrrelser og dermed øge koncentrationen af suspenderede stoffer i vandet og sprede dem. 

Øget mængde suspenderet stof kan medføre tilstopning af gæller eller forringelse af iltforsyningen til de 

gydeæg, der er blevet udlagt. I betragtning af den anvendte fundamenttype, vil de geologiske forhold i 

investeringsområdet, resultaterne af undersøgelser af forekomsten af skadelige stoffer og arbejdets korte 

varighed (op til 2 måneder) forventes det dog ikke, at det suspenderede stof vil udgøre en trussel for fisk. 

Efter opførelsen af vindmølleparken vil en del af det eksisterende levested ikke længere være tilgængeligt 

for fisk på grund af det uigennemtrængelige materiale, der dækker bunden. Men skabelsen af sekundært 

hårdt substrat (fundamenter) vil skabe gunstige betingelser for bosætning af en række hvirvelløse arter og 

dermed bidrage til skabelsen af nye levesteder (rev-effekt). De nyoprettede strukturer vil være potentielle 

tilflugts- og redepladser for mange fiskearter, herunder Torsk. 

De elektromagnetiske felter, der genereres under driften, kan påvirke fiskenes orientering. Der skal 

tages hensyn til genereringen af elektromagnetiske felter under driften af vindmølleparken gennem 

vindmølleparkens trefasede kabler. Ifølge offentlig tilgængelig litteratur orienterer en række fiskearter 

som laks og ål sig bl.a. ved hjælp af jordens magnetfelt. Det er derfor muligt, at ændringer i det naturlige 

magnetfelt kan forårsage orienteringsproblemer hos sådanne arter. Undersøgelser, der er gennemført i 

denne retning, viser imidlertid ikke nogen væsentlige ændringer i vandrende fisks adfærd. Derfor bør 

omfanget af disse virkninger anses for at være ubetydelige. Det skal desuden bemærkes, at der kun 

planlægges installeret mellemspændingskabler i skærme som led i projektets gennemførelse, og at de 

elektriske og magnetiske feltværdier omkring kablet derfor vil blive reduceret til baggrundsniveauet. 

Desuden vil nedgravning af kablerne i en dybde på op til 3 m (som angivet i infrastrukturministerens 

afgørelse af 20. oktober 2021) yderligere reducere virkningen af denne type påvirkning på de organismer, 

der forekommer. 

Omfanget af investeringens virkninger i nedlukningsfasen vil være sammenlignelige med omfanget 

af de virkninger, der blev påvist i anlægsfasen. I tilfælde af nedlukning af alle faciliteter i forbindelse med 

vindmølleparkerne vil investeringsområdet blive genoprettet til sin oprindelige tilstand. Hvis 

fundamenterne bliver på havbunden, hvilket er et af de vedtagne scenarier for nedlukning af investeringen, 

vil området FEW Baltic II sammen med det oprettede kunstige rev være et yngleområde og et sted for 

udvikling af de tidlige stadier af mange fiskearter (Liparis liparis, Gobiidae eller et tilflugtssted (f.eks. for 

Torsk). 

I betragtning af ovenstående, de tekniske løsninger, der er anvendt i forbindelse med gennemførelsen 

af projektet, samt de projektbetingelser, der er fastsat i denne beslutning med hensyn til ichthyofauna, 

forventes det ikke, at gennemførelsen af projektet vil udgøre en væsentlig trussel mod fiskebestande i 

Østersøen. 

Når man analyserer investeringens indvirkning på fisk, bør man også være opmærksom på projektets 

indvirkning på den økonomiske sektor, f.eks. havfiskeri. Ud over adgangen til fiskeriet er en fiskerflåde 

og et net af fiskerihavne og havne vigtige elementer, som gør det muligt at drive fiskeriet.
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I det forelagte materiale er der foretaget analyser, der tager hensyn til både de potentielle trusler og 

de minimeringsforanstaltninger, der tillader fiskeri i investeringsområdet. Til analysen for 2013-2017 blev 

der anvendt data indsamlet af ministeriet for maritime anliggender og indlandsskibsfart for 

fiskerikvadranter, herunder data om fiskerflådens aktivitet i polske havområder. 

I betragtning af de tilgængelige data om fiskerflådens aktivitet i polske havområder er det planlagte 

projekt placeret i fiskerikvadrant K8 og L8, idet det område, der er omfattet af projektet i kvadrant K8 

udgør 7,5 % og i kvadrant L8 2,8 % af hele fiskerikvadranten. Mellem 2013 og 2017 varierede fiskeriets 

produktivitet (fangst/km2) i kvadraterne K8 og L8 fra 261 kg/km2 til 608 kg/km2 sammenlignet med et 

gennemsnit på 3 122 kg/km2 i de polske havområder. Procentvis udgjorde den mellem 19 % og 8 % af 

produktiviteten i det polske Østersøområde. Den gennemsnitlige fiskeriproduktivitet i begge kvadrater for 

hele perioden var 445 kg/km, hvilket var 14 % af den gennemsnitlige produktivitet i POM. Fiskeriets 

produktivitet i de analyserede kvadrater var derfor betydeligt lavere end den gennemsnitlige produktivitet 

i den polske zone. 

Fiskerfartøjernes hovedruter og trafikruter i området omkring den planlagte havvindmøllepark FEW 

Baltic II blev udarbejdet på grundlag af data fra to systemer: VMS (Vessel Monitoring System), som 

fartøjer >=l2 meter har (analyse for 2017), og AIS (Automatic Identification System), som fartøjer >=15 

meter har (analyse for 2016). Det fremgår af analyserne og af den navigationsekspertise, der er udviklet 

med henblik på denne undersøgelse af Institut for Navigation og Hydrografi på Søværnets 

Marineakademi, Fakultetet for Navigation og Søbevæbning, at BALTIC II-området FEW er kendetegnet 

ved en lav trafik af fiskerfartøjer. 

Under opførelsen og nedlukningen af projektet vil området for FEW Baltic II være udelukket fra 

almindelig skibstrafik, herunder fiskerfartøjer. I projektets udnyttelsesfase forventes det dog, at der vil 

være mulighed for fiskeri, og den endelige beslutning herom samt reglerne for fiskeri vil blive aftalt med 

en relevant myndighed, hvilket fremgår af den betingelse, som direktøren for søfartskontoret i Szczecin 

har pålagt investoren (der lyder: reglerne for fiskeri i området omkring havvindmølleparken skal aftales 

med chefinspektoratet for havfiskeri, inden der opnås tilladelse til udnyttelse eller inden udnyttelsen 

påbegyndes). Ikke desto mindre blev det værst tænkelige scenarie taget i betragtning i analysen, som 

omfatter forbud mod fiskeri i FEW Baltic II, hvilket vil medføre længere tid og rute til fiskeriet ved siden 

af investeringen mod nord, hvilket vil øge fiskeriomkostningerne. Lukningen af området vil få størst 

betydning for fartøjer, der forlader Ustka havn for at fiske i K9-kvadranten nord for FEW Baltic II. 

For at bestemme de økonomiske tab for fiskeriet, der skyldes behovet for at omgå farmområdet, blev 

antallet af fiskerfartøjer, der forlod Ustka til K9-fiskekvadranten, og deres motoreffekt analyseret på 

grundlag af data fra logbøger og månedlige fiskerirapporter og optegnelser fra ministeriet for maritime 

anliggender og indlandsskibsfart. Analysen af de yderligere omkostninger for fiskeriet som følge af 

udvidelsen af ruten for fiskerfartøjer stationeret i Ustka til fiskepladsen i fiskerifirkanten K9 blev 

udarbejdet på grundlag af to alternativer. Variant I forudsætter, at FEW Baltic II omgås fra den vestlige 

side, hvilket gør ruten 4 km længere (vejen til/fra fiskeriet), og de ekstra omkostninger for fiskerflåden 

anslås til 879 PLN, hvoraf 359 PLN er ekstra brændstofomkostninger og 520 PLN er ekstra 

personaleomkostninger. Variant II, som omgår FEW Baltic II fra den østlige side, hvilket medfører, at 

ruten skal forlænges med 10 km vej, hvilket vil medføre ekstra omkostninger på 2197 PLN om året. 

Ovenstående data viser, at lukning af området for fiskeri ikke skulle have nogen væsentlig indvirkning på 

den økonomiske sektor, f.eks. havfiskeriet.
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Det skal dog bemærkes, at FEW Baltic II vil blive bygget uden for områder med værdifulde fiskerier 

og de vigtigste bifloder til fiskeriet, og derfor vil gennemførelsen af investeringen ikke have nogen negativ 

indvirkning på størrelsen af fiskeressourcerne, og desuden kan disse ressourcer øges som følge af 

oprettelsen af nye levesteder (såkaldte kunstige rev). 

I analysen blev der også taget hensyn til andre planlagte vindmølleparker på Slupsk-søen, dvs. OWF 

Baltica II (BS II), Baltica III (BS III), Baltica 2, Baltica 3 og Baltic Power. Blandt de planlagte 

havvindmølleparker er FEW Baltic II kendetegnet ved det mindste areal og dermed den mindst restriktive 

adgang til fiskeriet. De planlagte bedrifter er placeret i en stribe af seks fiskerikvadrater: K8- N8, M7-N7. 

Deres områder tangerer hinanden, hvilket i tilfælde af manglende afgrænsning af korridorer mellem dem 

kan forlænge adgangen for fiskerfartøjer til fiskeriet i nord, især fartøjer, der forlader havnene i Ustka og 

Łeba, betydeligt. De gennemførte analyser viser, at de ekstra omkostninger for fiskeriet som følge af 

ruteændringen blev anslået til 34295 PLN pr. år i variant I, hvor ruten til fiskepladserne udelukker 

vindmølleparksområderne fra den vestlige side, mens de ekstra omkostninger til arbejdskraft og 

brændstofforbrug i variant II, hvor ruten udelukker OWF-områderne fra den østlige side mellem OWF 

Baltica II og OWF BS III, beløber sig til 51443 PLN pr. år. Det skal dog understreges, at opførelsen af 

vindmølleparker ikke udelukker muligheden for at fiske og bevæge sig mellem vindmølleparkerne, men 

en kompetent myndighed vil træffe en passende beslutning herom på et senere tidspunkt i forbindelse med 

investeringen. Dette fremgår af den ovennævnte betingelse, som direktøren for søfartskontoret i Szczecin 

har stillet, samt af bestemmelserne i infrastrukturministerens afgørelse af 20. oktober 2021, hvori det 

fastsættes, at vindmøllerne skal have en afstand på 6 diametre fra vindmøllens rotor for at sikre, at 

havvindmølleområdet er tilgængeligt for fiskeri eller akvakultur. Der forventes derfor ingen konflikter i 

denne henseende. Med hensyn til bestemmelserne i den fysiske plan for udvikling af polske havområder 

i målestok 1:200 000 om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af bestemte områder skal det 

bemærkes, at i henhold til § 53, stk. 7(b) i planen (bilag nr. 2 til - Detaljerede beslutninger) i hele det 

område, der er afsat til gennemførelse af investeringen, er opførelsen af kunstige øer og konstruktioner 

begrænset til metoder, der ikke truer den økologiske funktion af gydepladserne og overlevelsen af de 

tidlige udviklingsstadier af fisk (æg og larver) af kommercielle arter. Samtidig er det i henhold til § 1, stk. 

2, 2. pkt. 12 i planen forstås ved kommerciel (industrifisk) fiskearter, som der udøves direkte fiskeri efter 

eller tages bifangster af, med undtagelse af beskyttede og fremmede arter (navnlig Sild (Clupea harengus), 

Brisling, Torsk (Gadus morhua), Platichthys flesus, Scophthalmus maximus, Rødspætten (Pleuronectes 

platessa), Salmo salar, Salmo trutta, Anguilla anguilla, Belone belone, Sander marinus, Dicentrarchus 

labrax, Gedde (Esox lucius), Coregonus sp. / Coregonus lavaretus, Rutilus rutilus, Abramis brama, Tinca 

tinca, Ammodytes tobiatus, Hyperoplus lanceolatus, Hvillingen (Merlangius merlangus), Makrel, 

Scomber scombrus, Osmerus eperlanus L., Lota lota, Vimba vimba), mens der i henhold til § 1, stk. 2, 2. 

pkt. 13 i planen forstås ved udtrykket metoder, der ikke bringer de økologiske funktioner i gydepladserne 

og overlevelsen af de tidlige livsstadier af fisk (æg og larver) af kommercielle arter i fare: projekter, der 

gennemføres i kommercielle gydepladser for fisk eller, i mangel af data om gydepladsernes beliggenhed, 

på steder, hvor æg eller larver forekommer i større antal end gennemsnittet under sammenlignelige forhold 

og områder, ved hjælp af metoder, der ikke ødelægger levestedet og gydesubstratet, ikke forårsager høj 

dødelighed af æg eller larver (f.eks. eksponering for overdreven støj, eksponering for vand, eksponering 

for overdreven støj, vibrationer, koncentrationer af suspenderede stoffer og skadelige kemikalier, 

reducerede iltkoncentrationer) eller uden for gyde- og larveudviklingsperioden, og når arbejdet er afsluttet, 

vil gydeområdets fysiske og kemiske forhold være genoprettet inden den næste gydeperiode. I betragtning 

af resultaterne af overvågningen forud for investeringen, som viser, at der i det område, hvor projektet 

gennemføres, ikke blev fundet gydepladser, og at antallet af fiskeæg og -larver var lavt og ikke tyder på, 

at dette område er vigtigt for fiskens reproduktion, samt at den anvendte funderingsmetode - monopæl - i 

væsentlig grad begrænser spredningen af suspenderede stoffer i vandet, bør det konkluderes, at 

gennemførelsen af investeringen er i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte plan.
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En af de mest truede dyregrupper, der kan blive påvirket af projektet, er havpattedyr. I øjeblikket 

findes der 4 arter af havpattedyr i Østersøen: Marsvin (Phoconea phoconea), Gråsæl (Halichoerus 

grypus),  Spættet sæl  (Phoca vitulina), ringmærket sæl (Pusa hispida).  

I betragtning af de ovennævnte dyrs bevaringsstatus er Marsvin (Phoconea phoconea) og sæler strengt 

beskyttede arter i henhold til miljøministerens forordning af 14. oktober 2014 om beskyttelse af dyrearter, 

der er opført i habitatdirektivets bilag II, samt beskyttede i henhold til HELCOM-aftalen under 

Helsingforskonventionen. Desuden er marsvinet (Phoconea phoconea) beskyttet i henhold til aftalen om 

bevarelse af småhvaler i Østersøen og Nordsøen (ASCOBANS) under Bonn-konventionen og er opført i 

bilag II til Washington-konventionen (CITES). 

For at kunne foretage en korrekt vurdering af projektets indvirkning på ovennævnte dyregrupper blev  

der foretaget en analyse af de generelt tilgængelige data, herunder litteraturdata om disse dyrs udbredelse 

og forekomst i Østersøen. For at verificere og supplere den nuværende viden om forekomsten af 

havpattedyr i projektets område og i området med potentielle virkninger blev der derefter gennemført et 

omfattende forskningsprogram, som omfattede registrering af marsvinenes (Phoconea phoconea) aktivitet 

ved hjælp af C-POD-optagere og observationer fra skibe. De opnåede resultater gjorde det muligt i alle 

fænologiske perioder at kontrollere havpattedyrenes aktivitet og brugen af investeringsområdet samt dets 

betydning for økologien og biologien i de nationale og baltiske populationer af Marsvin (Phoconea 

phoconea) (Phoconea phoconea) og sæler. 

Som led i den passive akustiske overvågning, der udføres af det polske videnskabsakademis 

oceanologiske institut, blev detektorerne anbragt i vanddybder på ca. 3-5 m over havbunden i vanddybder 

på ca. 43 m. Der blev foretaget målinger på to undersøgelsessteder inden for FEW Baltic II-

projektområdet. For målestation CPOD-1 begyndte overvågningen den 25. november 2016 og blev 

afsluttet den 25. juli 2018 (i alt 20 måneder). For målestation CPOD-2 blev der derimod foretaget 

akustiske undersøgelser mellem den 20. februar og 25. juli 2018. Desuden blev der foretaget visuelle 

observationer af havpattedyr fra skibe under 48 undersøgelseskrydstogter i en 13-måneders periode 

mellem 2017 og 2018 . 

De gennemførte overvågningsundersøgelser i området for det planlagte projekt FEW Baltic II viste 

tilstedeværelsen af havpattedyr - Marsvin (Phoconea phoconea) og repræsentanter for arten sæler. Passiv 

akustisk overvågning af Marsvin (Phoconea phoconea) viste, at de kun er sparsomt forekommende i 

undersøgelsesområdet, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne af SAMBAH-projektets forskning 

(SAMBAH, 2016), der viser en lav forekomst af repræsentanter for Marsvin (Phoconea phoconea) 

(populationstæthed på 0-0,0001 ind./km2) og en meget lav sandsynlighed for detektion af 

ekkolokaliseringssignaler. På grundlag af visuelle observationer, der blev foretaget i området for 

investeringen FEW Baltic II samt i det tilstødende vandområde Ławica Słupska, blev der imidlertid kun 

observeret repræsentanter for sælarten. Disse dyr blev observeret 32 gange i alt, hvilket kun er ca. 0,02% 

af alle observationer, og de fleste observationer viste tilstedeværelsen af gråsæl (Halichoerus grypus). Det 

må derfor antages, at området for den planlagte investering FEW Baltic II sammen med det tilstødende 

vandområde Ławica Słupska kan være et sted, hvor Marsvin (Phoconea phoconea) og sæler lejlighedsvis 

holder til, og et sådant vandringsområde for disse havpattedyr, hvorigennem disse dyr vandrer for at søge 

efter vandområder, der er rige på føde. De betingelser, hvorunder observationerne blev foretaget, sikrer, 

at de indsamlede resultater er repræsentative for undersøgelsesområdet og kan sammenlignes med 

observationer, der er foretaget i forbindelse med andre forsknings- og kommercielle projekter.
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Med henvisning til andre kilder om fordelingen af Marsvin (Phoconea phoconea) i Østersøen skal det 

bemærkes, at ifølge forskning udført inden for rammerne af EU-projektet Static acoustic monitoring of 

Baltic harbour Marsvin (Phoconea phoconea) (SAMBAH) kan Marsvin (Phoconea phoconea) i Østersøen 

stamme fra to forskellige populationer, en i Kattegat, Skagerrak og Behow Sea og en i den egentlige 

Østersø. Marsvin (Phoconea phoconea) i Østersøen er opført på IUCN's rødliste og har status som en 

særskilt kritisk truet bestand, som under SAMBAH-projektet blev anslået til kun at omfatte ca. 500 ind., 

og som om sommeren tydeligt kan skelnes i dansk territorialfarvand. Ifølge SAMBAH er sommertætheden 

af Marsvin (Phoconea phoconea) [ind./km2] 0,62946 ind./km2 og 0,00375 ind./km2 for henholdsvis den 

sydvestlige og nordøstlige del af Østersøen. Om vinteren er værdien for hele Østersøområdet på den anden 

side 0,06578 ind./km2. Det skal dog bemærkes, at ifølge de dataanalyser, der er offentliggjort i SAMBAH-

rapporten, er fordelingen af Marsvin (Phoconea phoconea) mere spredt i vinterhalvåret, og der blev fundet 

flere Marsvin langs den polske kyst. Ifølge resultaterne af den forskning, der er udført under projektet 

Pilotimplementering af overvågning af marine arter og habitater i 2015-2018 I den Pommerske Bugt og i 

området omkring Stilo Bank (der delvis overlapper med området omkring Slupsk Bank) blev der fundet 

sæsonbestemt forekomst af Marsvin (Phoconea phoconea) - i den Pommerske Bugt var de maksimale 

værdier af DPD (dage med positive fund) registreret i sommermånederne og på Slupsk Bank om foråret 

(ibidem). Den største påvirkning af Marsvin (Phoconea phoconea) vil være et resultat af anlægsfasen af 

havvindmølleparken. Den vigtigste fase vil uden tvivl være pælefasen, som er kendetegnet ved 

undervandsstøj. I tilfælde af undervandsstøj blev der foretaget detaljerede beregninger af støjudbredelsen 

med henblik på rapporten. De Natura 2000-områder, der ligger tættest på marsvinet (Phoconea phoconea), 

er det svenske Natura 2000-område Hoburgs Bank och Midsjöbankarna SE033030308 - beliggende ca. 28 

km nord for vindmølleparkens grænse - og Ostoja Słowińska PLH220023 - beliggende ca. 48 km syd for 

vindmølleparkens grænse. Som tidligere nævnt (i støjspørgsmålet) viser modelberegninger af 

lydudbredelsen fra støjkilden i investeringsområdet, at for Marsvin (Phoconea phoconea) kan værdierne 

for det kumulative 1 timers lydniveau over tærskelværdien for TTS forekomme i maksimale afstande på 

op til 22,55 km - i sommersæsonen, op til 58,5 km - i efterårssæsonen og op til 56,3 km - i vintersæsonen. 

For lydeksponeringsniveauer over tærskelværdien, der forårsager PTS, er de maksimale afstande 

henholdsvis op til 9,3 km - i sommersæsonen, op til 14,8 km - i efterårssæsonen og op til 18,8 km - i 

vintersæsonen. Det betyder, at TTS-støjgrænserne om efteråret og vinteren dækker de sydlige dele af det 

svenske Natura 2000-område. Ifølge offentligt tilgængelige data om lydudbredelsesforholdene i Østersøen 

begrænser sommerens hydrologiske forhold i Østersøen naturligt lydudbredelsesområderne. Når dette 

tages i betragtning, samt resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med denne 

undersøgelse, og som viser, at der er en sæsonbestemt større sandsynlighed for at opdage Marsvin 

(Phoconea phoconea) i projektområdet og dets omgivelser i vintersæsonen (januar - april), bør det 

konkluderes, at foranstaltningen vedrørende begrænsning af pælefundering i perioden fra januar til april, 

som samtidig er en minimeringsforanstaltning for havfugle, der er til stede i det tilstødende Natura 2000-

område Słupska Ławica PLC990001, sammen med anvendelsen af passende afbødningsforanstaltninger 

(f.eks, brugen af passende afbødningsforanstaltninger (f.eks. BBC, DBBC, hydrolyddæmper HDC, 

støjdæmpningsrør IHC- NMS) under pæleramning på havbunden vil effektivt reducere den negative 

indvirkning af impulsstøj på havdyr.
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Investorens tilsagn om ikke at overskride lydniveauet fra et enkelt pælepåkørsel på SEL-140 dB re 1μPa2s 

(SEL) i en afstand af 8 km fra støjkilden og ved grænsen til Natura 2000-områderne Hoburgs bank och 

Midsjöbankarna SE0330308 og Ostoja Słowińska PLH220023 vil desuden sikre, at de svenske og polske 

Natura 2000-områder ikke vil blive væsentligt påvirket af projektet. Desuden vil opfyldelsen af 

ovennævnte betingelse også reducere den negative indvirkning på sæler. For at overholde 

grænseværdierne var investoren forpligtet til at foretage undervandsstøjmålinger under pælearbejdet og 

om nødvendigt indføre yderligere afbødningsforanstaltninger samt til at udarbejde et 

støjisoleringskoncept forud for anlægsarbejdet, herunder oplysninger om bl.a.: hvilken type gardin der 

skal anvendes, hvor målingerne skal foretages, definitionen af overskridelse af det maksimale lydniveau, 

tidspunktet for standsning af arbejdet og specifikke supplerende foranstaltninger. 

Der kan også forekomme støj fra bygge- og forsyningsfartøjer. Ved at udføre arbejdet ved hjælp af en 

blød start, dvs. ved langsomt at påbegynde arbejdet og gradvist fylde området med møllestrukturer, vil de 

gradvist stigende støjemissioner imidlertid give dyrene mulighed for at forlade det område, hvor de føler 

sig utilpas, før det egentlige arbejde påbegyndes. I betragtning af den nuværende høje baggrund af 

undervandsstøj i Østersøen på grund af den store mængde skibstrafik i området, som i vid udstrækning 

vil maskere støjemissionerne i forbindelse med projektet, vil disse virkninger desuden ikke være 

væsentlige. Myndigheden påpeger dog også, at det er nødvendigt at observere dyrene fra fartøjet før og 

under pælearbejdet og om nødvendigt anvende passende afskrækkelsesmidler, f.eks. pingere, hvilket vil 

være havpattedyrsobservatørens opgave. Dette vil i væsentlig grad reducere de negative virkninger af 

sådanne arbejde på disse dyregrupper. 

Den næststørste påvirkning, som projektet kan medføre for sæler og Marsvin (Phoconea phoconea), 

er støjemissioner fra detonation af konventionel ammunition, der findes på havbunden. Virkningen af 

støjemissioner fra detonationen kan være en forskydning af høretærsklen (TTS) og i ekstreme tilfælde 

skader på havpattedyr og en permanent forskydning af høretærsklen (PTS) hos enkeltindivider. Det skal 

understreges, at rydning af fundet af ammunition i projektområdet ikke er en planlagt procedure, og at 

sandsynligheden for, at sådanne hændelser forekommer, er vurderet til at være meget lille. Ikke desto 

mindre forventes det som en standardaktivitet, at ammunition vil blive fjernet fra havbunden og 

transporteret til kysten med henblik på destruktion. Kun hvis dette ikke er muligt, vil der blive foretaget 

en kontrolleret eksplosiv detonationsprocedure på stedet. Under hensyntagen til resultaterne af 

undersøgelserne anbefales det, at eventuelle UXO-rydningsoperationer (ueksploderet ammunition) så vidt 

muligt gennemføres uden for højsæsonen for aktivitet. En sådan foranstaltning gør risikoen for skader ved 

trykbølger og PTS (vedvarende forskudt tærskelværdi) for befolkningen i projektområdet ubetydelig. I 

tilfælde af at det er nødvendigt at fjerne UXO'er under byggeprocessen, som ikke blev identificeret under 

undersøgelserne forud for byggeriet (uplanlagt hændelse), skal der gennemføres gennemførlige 

foranstaltninger for at minimere risikoen for påvirkninger af havpattedyr gennem udvikling og 

efterfølgende gennemførelse af en plan for fjernelse af UXO'er sammen med en angivelse af en 

afbødningsplan for havpattedyr, herunder detaljeret anvendelse af afbødningsforanstaltninger som f.eks.
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- visuel overvågning foretaget af observatører af havpattedyr (MMO) fra skibet (fra en passende 

observationsplatform) i overensstemmelse med den metode, der er fastlagt af den fælles 

naturbeskyttelseskomité (JNCC); 

- Passiv akustisk overvågning (PAM), som supplerer MMO's visuelle observationer ved at overvåge 

tilstedeværelsen af havpattedyr ved hjælp af et sæt hydrofoner, der er indsat i vandet, og specialiseret 

software til behandling af de lyde, der registreres af hydrofonerne; 

- anvendelse af metoder til at isolere udbredelse af undervandsstøj, herunder bobleforhæng; 

- brug af akustiske anordninger til at hjælpe med at skræmme sæler og Marsvin (Phoconea phoconea) væk 

fra byggeområder, f.eks. pingers. 

Havpattedyr kan også være truet af forurening af havbunden og sedimenterne som følge af udsivning 

af olieprodukter i vandet som følge af skibsbrud eller kollisioner. Sandsynligheden for sådanne hændelser 

er imidlertid meget lille, da der under gennemførelsen af investeringsprojektet vil blive indført en række 

foranstaltninger, som vil forhindre sådanne hændelser, herunder udpegning af områder med begrænset 

sejlads i hele det område, der berøres af arbejderne, og inden for en radius af 500 m fra det, samt 

gennemførelse af anbefalingerne i undersøgelsen Navigational Expertise on the Impact of the Planned 

Baltic II Wind Farm and Associated Infrastructure on the Safety of Ships in Polish Maritime Areas and on 

the Efficiency of their Navigation, Taking into Consideration the Existing Navigation Routes and Traffic 

Separation Schemes, herunder gennemførelse af standardprocedurer for kontakt med fartøjer, der nærmer 

sig sikkerhedszonen, ved hjælp af AIS-kommunikationsteknologi (Automatic Identification System). 

Desuden vil der blive indført procedurer for at minimere risikoen for fejl og for at minimere 

konsekvenserne af sådanne fejl, herunder gennemførelse af anbefalingerne i Plan til forebyggelse af 

olieforurening og farer i forbindelse med opførelsen, driften og nedrivningsfasen af Baltic II-

havmølleparken. 

I forhold til investeringens udnyttelsesfase er der på baggrund af litteraturdata (Tougaard et al. (2006) 

kan man forvente en meget mindre ekkolokaliseringsaktivitet hos Marsvin (Phoconea phoconea) i området 

omkring havbruget umiddelbart efter afslutningen af arbejdet. Efter et par års drift af projektet kan der 

være en stigning i denne aktivitet, hvilket kan skyldes oprettelsen af det kunstige rev, som er en fødeplads 

for fiskene. For at bekræfte ovenstående antagelser var investor forpligtet til at foretage overvågning i 

dette omfang. 

Nedlukningsfasen vil medføre virkninger, der svarer til dem, der blev identificeret i projektets 

opførelsesfase. Det skal dog påpeges, at hvis fundamenterne bliver liggende på bunden, vil disse 

virkninger være meget mindre. 

Et andet element af det naturlige miljø, som udsættes af investeringen, er avifaunaen. Derfor blev 

der i denne undersøgelse foretaget en grundig analyse af investeringens indvirkning på havfugle, herunder 

stationære arter, der hviler eller fouragerer på vandoverfladen og fugle i flugt, samt fugle på træk, baseret 

på resultaterne af radarundersøgelser. 

Det område, der blev omfattet af undersøgelserne af den marine avifauna, omfattede det område, 

der er udpeget til udvikling af FEW Baltic II sammen med et omgivende område på 2 km (benævnt 

investeringsområdet - BT2) og området for Natura 2000-området Słupska Ławica PLC99000l (benævnt 

referenceområdet - LS), der ligger i en afstand af ca. 4 km fra investeringsområdet, hvilket udgør et 

referencepunkt for resultaterne fra investeringsområdet. Undersøgelserne blev gennemført i løbet af året 

fra marts 2017 til marts 2018.
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Der blev foretaget 25 kontroller i investeringsområdet og 23 kontroller i referenceområdet, hvilket 

gjorde det muligt at følge de ændringer i grupperingerne af havfugle, der forekommer i følgende 

fænologiske perioder: forår, sommer, efterår og vinter. I investeringsområdet blev fuglene optalt langs 6 

transekter med en samlet længde på 61,4 km (transekternes længde varierede fra 7,2 km til 12,3 km), 

mens der i referenceområdet blev optalt fugle langs 8 transekter med en samlet længde på 83,4 km 

(transekternes længde varierede fra 3,7 km til 14,8 km), mens de undersøgelser, der blev gennemført i 

referenceområdet, var identiske med dem, der blev gennemført af GIOS inden for rammerne af 

overvågningen af overvintrende havfugle. Som det fremgår af det indsendte materiale, var der betydelige 

forskelle i både artsstruktur og dominerende forekomst i de to parceller, og havfugleforekomsten var 

mange gange højere i referenceparcellen. Under alle undersøgelserne blev der fundet i alt 38 

vandfuglearter i området omkring investeringsområdet, herunder 14 arter af havfugle og 11 arter, der 

ikke er knyttet til vandmiljøet, hvilket svarer til 1,8 % af alle observerede fugle. Den samlede mængde 

af alle fugle, der blev observeret i området, var 4994 ind. (52,3 ind./observationstime), herunder 4551 

havfugle. Med hensyn til artssammensætning og dominansstruktur for fugle i investeringsområdet var 

den mest talrige sølvmåge, som udgjorde 42 % (2077 ind., 22 ind./time) af alle de fundne fugle, efterfulgt 

af Havlit (Clangula hyemalis), som udgjorde 27 % af de observerede fugle (1352 ind., 14 ind./time). 

Desuden blev niveauet på 5 % (3-4 ind./time) overskredet af arter som Alk (Alca torda) (341 ind.), 

Sortand (Melanitta nigra) (305 ind.) og Lomvie (Uria aalge) (285 ind.). Der blev fundet i alt 37 

vandfuglearter i referenceplottet, herunder 14 havfuglearter og 15 arter, der ikke er knyttet til 

vandhabitater. Den samlede mængde af alle observerede fugle var 147094 ind. (1227,3 

ind./observationstime), herunder 145291 havfugle. Den mest udbredte fugl i området var Havlit 

(Clangula hyemalis), der tegner sig for 91% af alle de fundne fugle (133259 ind., 1112 ind./time), samt 

Fløjlsand (Melanitta fusca), som udgjorde 7 % af de observerede fugle (9906 ind., 83 ind./time). De 

resterende arter udgjorde mindre end 1 % af den undersøgte gruppe. Opdelt i forskellige fænologiske 

perioder blev det højeste gennemsnitlige antal fugle observeret om efteråret i området omkring parken 

(100 ind./time) og om vinteren i referenceområdet (over 1000 ind./time). Det skal desuden bemærkes, at 

der i investeringsområdet var en stor andel af fugle, der blev observeret i flugt (62,3 %), mens denne 

kategori af observationer var meget lavere i referenceområdet (22,5 %). 

I forhold til de enkelte fænologiske perioder var artssammensætningen og artsmængden som 

følger. 

- under forårstrækket blev der observeret 403 ind. (13,7 ind./time) siddende på vandet og 936 (31,8 

ind./time) flyvende ind. i investeringsområdet, hvor den mest talrige af de stationære arter var Havlit 

(68%, 9,4 ind./time), Clangula hyemalis (68,5%, 9,4 ind./time), Sølvmåge (17,1% 2,4 ind./time) og Alk 

(Alca torda) (5,7 %, 0,8 ind./time), mens der blandt passérarterne var Sølvmåge (28,3%), Sortand 

(Melanitta nigra) (24,4%) og Havlit (Clangula hyemalis) (18,2%) I referenceområdet blev der i alt 

observeret 22521 ind. (580 ind./time) blandt fugle på vandet og 5143 ind. (132,5 ind./time) flyvende, hvor 

den dominerende art blandt de stationære arter var Havlit (Clangula hyemalis) (90%, med 459,1 ind./time) 

og Fløjlsand (Melanitta fusca) (9,3 %, med 47,3 ind./time), mens der blandt passérfuglene: Havlit 

(Clangula hyemalis) (80,9%, 94,4 ind./time), Fløjlsand (Melanitta fusca) (6,6 %, 7,7 ind./time) og 

Fløjlsand (Melanitta fusca) (6,6 %, 7,7 ind./time) og Sølvmåge (5,1 %, 5,9 ind./time);
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- I sommerperioden viser data fra begge parceller lignende forhold, med en overvægt af stationære fugle på 

stedet (BT2-24,9 ind./time; LS-2,0 ind./time) og trækkende fugle (BT2-24 ind./time; US-12,4 ind./time), 

med en forekomst genereret af Sølvmåge. Desuden blev der fundet en større forekomst af Lomvie (Uria 

aalge) på lokaliteten BT2, hvilket sandsynligvis skyldes tilstedeværelsen af pelagiske fisk, som giver føde 

til alkovefugle; 

- I efterårsperioden var antallet af fugle på investeringslokaliteten (BT2) lavt og oversteg aldrig 1000 ind. 

(mindre end 150 ind./time), mens antallet af fugle på referencelokaliteten (US) var mange gange højere og 

nåede op på over 6000 ind. (mere end 1000 ind./time). På grund af de talrige flokke af Havlit (Clangula 

hyemalis) (BT2-0,2 ind./time; LS- 506,3 ind./time) blev der fundet flere fugle, både parvis og i flugt, på 

referencestedet; 

-  Om vinteren blev der fundet et  større antal fugle, både stationære og trækkende, i 

referenceområdet, og dette var forbundet med mange flokke af Havlit (Clangula hyemalis) (gennemsnitlig 

forekomst af arter: stationær: LS-2279,2 ind./time; BT2-18,5 ind./time, i luften: LS- 689,7 ind./time; BT2-

5,4 ind./time). På investeringsstedet var de samlede fugletællinger lave i hele perioden og oversteg ikke 

500 ind. under hele flyvningen (mindre end 110 ind./time). 

Indsendelserne viser også ændringer i bestanden på årsbasis for 4 havfuglearter, hvor den samlede bestand 

af alle observerede ind. (på lokaliteterne BT2 og LS) oversteg 500 ind., som f.eks: Havlit (Clangula 

hyemalis), Fløjlsand (Melanitta fusca), Sølvmåge, Alk (Alca torda). I denne undersøgelse indgik også 

Lomvie (Uria aalge), som periodevis er mere talrig i parkområdet. Resultaterne af observationer af havfugle 

viste, at det område, der er udpeget til opførelse af vindmølleparken FEW Baltic II, ikke er et sted med en 

høj koncentration af havfugle. De mest talrige arter var sølvmåge og Havlit (Clangula hyemalis), som havde 

en afgørende indflydelse på avifaunatætheden i det undersøgte område, og som hovedsagelig koncentrerer 

sig i områder med moderat dybde på op til 20-30 m, der er rige på zoobenthos som føde (Slupsk-sokkelen), 

men dens forekomst i vindmølleområdet var flere gange lavere end i referenceområdet. I området omkring 

vindmølleparken er Fløjlsand (Melanitta fusca) blevet observeret sporadisk og kun som trækfugle (i alt 58 

ind.). Desuden forekom de fiskeædende arter Lomvie (Uria aalge) og Alk (Alca torda) i stort antal i området 

omkring FEW Baltic II-parken. Deres samlede forekomst (med en klar overvægt af Lomvie (Uria aalge)) 

var 321 ind. (gennemsnitligt 3,4 ind./time), mens den i referenceområdet var meget lavere, nemlig 133 ind. 

(gennemsnitligt 1,1 ind./time). Den samlede abundans og tæthed af begge arter var ikke så høj som for 

havænder, men koncentrationerne af Lomvie (Uria aalge), især om sommeren, må anses for at være høje 

for den polske Østersø. Det bør derfor konkluderes, at området med de planlagte investeringer er et mere 

attraktivt fødegrundlag for disse arter end de lavvandede farvande på Slupsk sandbank. Ifølge det indsendte 

materiale fandt de fugle, der blev registreret under forskningstogterne, for det meste (94 % af 

observationerne) sted under en højde på 20 m over vandoverfladen, dvs. under det formodede 

minimumsniveau for vindkraftværkernes arbejdende rotorer, og omfattede hovedsagelig arter som f.eks: 

Havlit (Clangula hyemalis), Fløjlsand (Melanitta fusca), Alk (Alca torda), Sortand (Melanitta nigra) og 

Lomvie (Uria aalge). I potentielle kollisionshøjder (20-300 m) blev kun 6% af de bevægelige fugle 

observeret (de mest registrerede var Svaner (Cygnidae), Gæs (Anserini) og Måger). Over 300 m, var der 

kun Hættemågen (Chroicocephalus ridibundus), som tegnede sig for 0,01 % af alle registrerede flyvninger.
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Hvis man tager hensyn til projektets virkninger i anlægsfasen, er de største trusler mod havfuglene 

anlægsarbejde og skibsbevægelser i forbindelse med disse arbejder, der forårsager støj og dermed 

skræmmer fuglene, samt skabelse af en barriereeffekt som følge af den gradvise opfyldning af bassinet 

med vindmøllekonstruktioner, sedimentforstyrrelser, der resulterer i en forringelse af vandkvaliteten og 

dermed forringelse af betingelserne for yngel og utilsigtet død. 

Skræmmelse af fugle fra området vil afhænge af fuglearten samt støjniveauet og intensiteten af 

fartøjsbevægelserne. Det skal bemærkes, at de mest følsomme arter over for sådanne påvirkninger er 

Lommar (Gavia) og Alk (Alca torda). Indvirkningen af havvindmølleparken i anlægsfasen vil ændre sig, 

efterhånden som der opføres flere strukturer. I første omgang vil det være små og lokale områder, men 

med tiden vil det område, hvor fuglene fortrænges, blive større. Undtagelserne er mågerne, herunder en 

lang række mågearter, som under anlægsarbejdet er mere hyppige i området end før anlægsarbejdet, idet 

de bruger de strukturer, der stikker ud af vandet, som rasteplads. I betragtning af at resultaterne af de 

undersøgelser, der er udført i forbindelse med denne procedure, viser, at projektområdet ikke er et sted 

med en høj koncentration af havfugle, og at der er steder i nærheden, hvor fuglene kan bevæge sig frit og 

let finde egnede fødesøgningsområder (Słupsk Bank), bør det konkluderes, at gennemførelsen af projektet 

ikke vil have en negativ indvirkning på ovennævnte dyregrupper. På grund af investeringens planlagte 

indfasning vil en gradvis opfyldning af bassinet med vindmøllekonstruktioner desuden give mulighed for 

langsom og sikker flytning af fugle uden for værkernes rækkevidde og dermed begrænse risikoen for 

kollisioner med  vindmøller, der endnu ikke er i drift. Da de konstruerede strukturer  desuden 

vil afskrække fuglene (afskrækkende virkning), forventes det, at fuglene ikke vil samles i stort antal i 

området omkring anlægsarbejdet, hvilket yderligere vil mindske sandsynligheden for kollisioner. 

Bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med udlægning af fundamenterne vil forårsage 

sedimentoprøring, hvilket vil medføre en forringelse af vandkvaliteten og dermed af nulpunktsforholdene 

for fugle, hvilket er vigtigt for fugle, der bruger deres syn på jagt efter føde (Lommar (Gavia), ænder, Alk 

(Alca torda). I betragtning af den anvendte type fundament, som i høj grad begrænser spredningen af 

suspenderet materiale, forventes det dog ikke, at investeringen vil påvirke bestanden af de forekommende 

fuglearter væsentligt med hensyn til denne trussel. Det skal desuden understreges, at fuglene som følge af 

anlægsarbejdet vil blive skræmt væk fra investeringsområdet, og at denne trussel derfor bør anses for at 

have en ubetydelig indvirkning på den hjemmehørende avifauna. 

I projektets driftsfase vedrører vindmøllens potentielle indvirkning på havfugle ændringer i fuglenes 

fordeling og adfærd, øget dødelighed som følge af kollisioner med vindmøller og oprettelsen af en barriere. 

Under driften af denne vindmøllepark bør der forventes ændringer i fuglenes arealanvendelse. I de 

fleste tilfælde vil vindmøllerne virke afskrækkende på fuglene og få dem til at undgå investeringsområdet 

i en afstand på op til 4 km. Som følge heraf vil projektområdet og det område, der ligger direkte ved siden 

af møllerne, blive langt mindre brugt som raste- og redeområder, og dermed vil risikoen for kollisioner 

mellem fugle og vindmøller blive reduceret. Ovenstående gælder ikke for måger, som vil bruge vindmøller 

og understationer, der ikke er i drift, til at hvile sig. Undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med 

rapporten, viser, at størstedelen af fuglene (94 %), herunder: Havlit (Clangula hyemalis), Fløjlsand 

(Melanitta fusca), Sortand (Melanitta nigra), Alk (Alca torda) og Lomvie (Uria aalge) bevæger sig under 

en højde på 20 m. Derfor vil den planlagte minimumsafstand på 22 m mellem den nederste 

rotorbladsposition og havoverfladen yderligere mindske risikoen for kollisioner mellem fugle og 

vindmøllerne.
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For at vurdere ændringer i antallet og tætheden af fugle i forskellige afstande fra vindmøllerne og for at 

sammenligne de opnåede resultater med dataen fra overvågningen før investeringen blev investoren pålagt 

en forpligtelse til at foretage overvågning efter investeringen. 

Størrelsen af virkningerne i forbindelse med nedlukningen af projektet vil være sammenlignelige 

med de virkninger, der blev påvist i forbindelse med opførelsen af projektet. Men hvis fundamenternes 

undersøiske deleefterlades på havbunden (hvilket er et af scenarierne for nedlukning af havbruget), hvor 

zoobenthos-samfundene har udviklet sig (såkaldt kunstigt rev), vil investeringsområdet blive et værdifuldt 

fødested for fugle. 

I betragtning af resultaterne af de gennemførte undersøgelser, der viser, at investeringsområdet 

ikke er et sted med mange koncentrationer af havfugle, og anvendelsen af løsninger, der minimerer den 

negative indvirkning på fugle under gennemførelsen af investeringen, bør det fastslås, at gennemførelsen 

af investeringen ikke vil have en væsentlig indvirkning på tilstanden af bestanden af havfugle, for hvilke 

investeringsområdet var et nulpunkts- og rasteområde. 

Med hensyn til trækfugle blev undersøgelserne i rapportens øjemed foretaget i forhold til 

forårstrækket (marts til maj 2017) og efterårstrækket (juli til november 2017). Med henblik på at 

identificere betydningen af populationer (artssammensætning og -mængde) og måder at bruge luftrummet 

på (variabilitet i intensitet og trækfænologi) blev undersøgelsen udført ved hjælp af 3Bird Radar Systemet 

samt visuelle observationer og akustiske optagelser af fuglestemmer. Analysen af investeringens 

indvirkning på avifaunaen blev udført med henvisning til 19 arter/grupper af fugle, der flyver over det 

område, hvor den planlagte investering er planlagt, i dagtimerne (10 arter: Havlit (Clangula hyemalis), 

Sortand (Melanitta nigra), Fløjlsand (Melanitta fusca), Alk (Alca torda), Lomvie (Uria aalge), Skarv 

(Phalacrocorax carbo), Dværgmåge (Larus minutus), Hættemågen (Chroicocephalus ridibundus), Traner 

(Grus grus), Mursejleren (Apus apus), 9 grupper: Lommar (Gavia), Svaner (Cygnidae), Gæs (Anserini 

Anserini), andre ænder (Anatinae), Larus, Stercorariidae, Sterninae, Charadrii og Snäppor (Scolopaci), 

Passeriformes og for 3 grupper af arter/fugle, der flyver om natten (småfugle, mellemstore fugle, store 

fugle). Arter og grupper, der er registreret sparsomt, og for hvilke det samlede antal registreringer ikke 

overstiger 10 i sæson l, f.eks: Cepphus gylle, Columbidae og Accipitriformes, Falconiformes, Strigiformes, 

idet det antages, at disse observationer var sporadiske og ikke repræsenterede regelmæssige vandringer, 

som kan blive påvirket af havvindmølleparken. Ved analysen af projektets virkninger blev der skelnet 

mellem indikatorarter af avifauna af særlig naturværdi, for hvilke der blev taget udgangspunkt i den 

potentielle zone med migrationskorridorer for baltiske/europæiske populationer, samt arter, der er langt 

væk fra hinanden, ved at modellere migrationsruterne. Blandt de registrerede fugle blev der identificeret 

106 fuglearter (herunder 56 arter af vådområdefugle). Det samlede antal trækkende avifauna blev opgjort 

til 42 196 ind. som summen af visuelle observationer med radarsystemet (34 513 ind.) og observationer 

foretaget på transekter (7683 ind.). De akustiske natoptagelser viste 16 885 fuglestemmer. Under 

undersøgelserne blev der fundet 18 arter fra fugledirektivets bilag I, med en betydelig andel på ca. 17 % af 

artssammensætningen, 15 arter opført på HELCOM's røde liste (HELCOM, 2013):  2 kritisk truede CR-

arter: sortstrubede lom (Gavia arctica) og rødstrubede lom (Gavia Stellata)  4 DA-udsatte arter: Edderfugl, 

Sædgåsen (Anser fabalis), Havlit (Clangula hyemalis), Sortand (Melanitta nigra); 4 sårbare arter VU: Larus 

fuscus, Bjerganden (Aythya marila), Toppet skallesluger (Mergus serrator), Fløjlsand (Melanitta fusca); 4 

næsten truede arter NT: knortegås (Branta bernicla), Stenpikker (Oenanthe oenanthe), Mudderklire (Actitis 

hypoleucos), Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)1 art af mindst betænkelig art LC: Splitternen (Thalasseus 

sandvicensis) og 4 VU-arter (sårbare) på IUCN-listen: Taffeland (Aythya ferina), Havlit (Clangula 

hyemalis), Riden (Rissa tridactyla)  og Fløjlsand (Melanitta fusca).



 

P

A

G

E 
71 

 

 
71 

 

De registrerede retninger for fugletræk var typiske for de enkelte sæsoner for fugletræk med klart 

markerede tendenser: forårstræk: 50 % - nordøstlig retning; efterårstræk: 49 % - sydvestlig retning. Den 

højeste intensitet af fugletræk, både om dagen og om natten, blev hovedsageligt registreret i tredje del af 

april, tredje del af september og anden del af oktober. De dominerende arter, der blev registreret om natten, 

var: drossel om foråret og bogfinke og rødstjert om efteråret. Under forårstrækket fandt langt de fleste 

flyvninger sted i en højde på op til 20 m (92 %), og de mest talrige arter var Sortand (Melanitta nigra), 

Havlit (Clangula hyemalis) og andre arter af familien Anatinae. Under efterårstrækket var andelen af fugle, 

der fløj i en højde på op til 20 m, 52 %, og den mest talrige art i denne højde var Sortand (Melanitta nigra), 

Havlit (Clangula hyemalis), Gæs (Anserini), spurvefugle og andre fugle af familien Anatinae. 

Blandt de arter, der var kendetegnet ved en betydelig forekomst (over tærsklen på 1 % af den 

samlede biogeografiske population), og som samtidig vidner om tilstedeværelsen af zoner med vigtige 

migrationskorridorer for disse arter i den internationale biogeografiske population, var der fire arter: 

Sortand (Melanitta nigra): 5 - 6 % i forårssæsonen (ca. 44,3 tusinde ind.) og 1 % i efterårssæsonen (ca. 7,7 

tusinde ind.); Alk (Alca torda): 1 - 2 % i forårssæsonen (ca. 2,0 tusinde ind.) og 2 - 3 % i efterårssæsonen 

(ca. 3,9 tusinde ind.); Dværgmåge  (Larus minutus) : l - 2% i forårssæsonen (ca. 1.300 ind.) og 2 - 3% i 

efterårssæsonen (ca. 2.400 ind.); og Havlit (Clangula hyemalis): 1 % i forårssæsonen (ca. 19,0 tusinde 

ind.). Af den gruppe af fugle, der er identificeret med hensyn til luftrumsbrug over FEW Baltic II-området, 

blev den højeste forekomstkategori med hensyn til biogeografisk populationsprocent (1 % kategori) 

imidlertid registreret for  Dværgmåge  (Larus minutus).  Andelen af nataktive fugle var som følger: små 

nataktive trækfugle: 636 398 ind./år (forår: 289 246 ind., efterår: 347 152 ind.); mellemstore nataktive 

trækfugle: 137 771 ind./år (forår: 42 928 ind., efterår: 94 843 ind.); store nataktive trækfugle: 9 786 ind./år 

(forår: 3 678 ind., efterår: 6 108 ind.). På grund af den store forekomst af småfugle om efteråret blev det 

konkluderet, at deres træk i denne periode har status som internationale flyvninger. Blandt de resterende 

arter og artsgrupper blev det konstateret, at deres flyvninger i det undersøgte område er relativt spredt i 

forhold til den samlede biogeografiske population. 

De største trusler mod den migrerende avifauna som følge af gennemførelsen af projektet er 

risikoen for kollisioner og etablering af barrierer under investeringen. Anlægsarbejdet i forbindelse med 

opførelse og nedlukning af vindmølleparken vil dog ikke udgøre en væsentlig trussel mod denne gruppe 

af dyr. Virkningerne vil være begrænset til et relativt lille område i Østersøen. Ændringen i trækket vil 

kun forekomme midlertidigt under udførelsen af arbejdet og vil kun udgøre en lille del af fuglenes 

trækrute, og graden af overførsel af energiomkostningerne til fuglene vil være ubetydelig. I anlægsfasen 

kan der muligvis ske en stigning i antallet af kollisioner om natten og ved dårlig sigtbarhed på grund af 

ugunstige vejrforhold om dagen (f.eks. nedbør, dis), og det kan skyldes, at fuglene vil blive tiltrukket af 

lys fra de fartøjer, der er involveret i arbejdet. Der er dokumenteret kollisioner mellem vandfugle og 

fartøjer om natten i Sydvestgrønland, og de har været tæt forbundet med dårlig sigtbarhed. For at minimere 

denne risiko skal bygherren begrænse brugen af stærke lyskilder, f.eks. projektører, på skibe og 

landbrugsbygninger om natten og ikke rette lyset opad. Ovennævnte betingelse gælder også for 

investeringens udnyttelsesfase. 

På projektets driftsstadie vil den største risiko for kollisioner og hindringer være for natflyvere, 

der flyver under begrænsede synlige forhold.  
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Udtrykt ved hjælp af signifikansniveauet for kollisionens indvirkning (dvs. høj, moderat, lav, 

ubetydelig) blev den fastsat som høj for små fugle, der trækker om natten, moderat for gæs (Anserini), 

mellemstore fugle, der trækker om natten; lav for: Lommar (Gavia), Svaner, Havlit (Clangula hyemalis), 

Sortand (Melanitta nigra), Fløjlsand (Melanitta fusca), andre ænder, Alk (Alca torda), Skarv, Dværgmåge  

(Larus minutus), store måger, Kjover, Terner, Trane (Grus grus), Spurve, store natlige trækfugle og 

ubetydelig i forhold til Lomvie (Uria aalge),  Hættemågen (Chroicocephalus ridibundus), sulphurs og 

Scolopaci, Mursejleren (Apus apus). For at undgå kollisioner med fugle under de intensive forårs- og 

efterårstræk er investoren forpligtet til med jævne mellemrum at slukke for vindmøllerne på grundlag af 

indikationer fra radarsystemet, som automatisk registrerer fuglenes trækruter og automatisk, på grundlag 

af radarbilledanalyse, tildeler oplysninger, der gør det muligt at bestemme størrelsen af de flyvende fugle 

og flyveparametre, dvs. højde, hastighed og flyverutens form. Det skønnes, at afbrydelserne hovedsagelig 

vil forekomme i perioden med intensivt fugletræk fra 15. marts til 30. april og fra 1. september til 15. 

oktober, hvor vejrforholdene er meget ugunstige. For at øge fuglenes mulighed for at bemærke 

vindmøllerne blev investoren desuden bedt om at male bladspidserne i lyse farver for at øge fuglenes 

mulighed for at lægge mærke til vindmøllerne. For at undersøge den faktiske dødelighed blandt den 

trækkende avifauna var investoren desuden forpligtet til at overvåge fugledødeligheden ved hjælp af et 

automatisk system til registrering af fugles kollisioner/fejlslagne fugle med vindmøller, med mulighed for 

at foretage målinger både om natten og om dagen. 

Driften af vindmøller vil på grund af risikoen for kollisioner medføre, at fuglene undgår at hæve 

sig, hvilket kan medføre ændringer i deres ruter og trækændringer og dermed også i bestandenes tilstand. 

Ifølge den foreliggende litteratur kan vandfugle (ænder, gæs (Anserini), Alk (Alca torda)) reagerer i en 

afstand på 5 km fra kraftværket og ændrer deres flyveretning i en afstand på 3 km fra vindmølleparken 

(Paton P., Winiarski K., Trocki C., McWilliams S, 2010). I en afstand på 1-2 km har mere end 50 % af de 

fugle, der flyver mod vindmølleparken, forladt den. Vandkrybberne, der fløj ind i vindmølleområdet, 

minimerede risikoen for kollision på tre måder: ved at flyve mellem vindmøllerækkerne, ofte med lige stor 

afstand mellem vindmøllerne, ved at reducere deres flyvehøjde til under rotorhøjden og ved at tage den 

korteste vej ud af vindmølleparken. Undersøgelser ved vindmølleparkerne Nysted og Horns Rev 1 i 

Danmark har vist, at flere trækfugle end stationære havfugle undgår vindmølleparksområder (Blew J., 

Nehls G., Prall U., 2013). 

Modelundersøgelser af barrierevirkningen af FEW Baltic II, der er udført med henblik på 

rapporten, viser, at for vandrende fugle vil stigningen i energiudgifterne som følge af omgåelse af FEW 

Baltic II-området ikke nå op på 1 % af den energiudledning, der sker under vandringen. Med hensyn til 

Havlit (Clangula hyemalis) resulterer en forlængelse af flyvebanen med ca. 0,03 % i en stigning i 

energitilførslen på ca. 0,02 %; scoter resulterer en forlængelse af flyvebanen med ca. 0,04 % i en stigning 

i energitilførslen på ca. 0,03 %; Alk (Alca torda) - ruteudvidelse på ca. 0,17 %, hvilket resulterer i en 

stigning i energiinputtet på ca. 0,16 %; dværgmåge - ruteudvidelse på ca. 0,21 %, hvilket resulterer i en 

stigning i energiinputtet på ca. 0,21 %; gist ca. 0,09 % ruteudvidelse, hvilket resulterer i en forøgelse af 

energitilførslen på ca. 0,09 %; traner (Grus grus) ca. 0,06 % ruteudvidelse, hvilket resulterer i en forøgelse 

af energitilførslen på ca. 0,05 %. 

I betragtning af det lave forventede energiforbrug i forbindelse med langdistancemigration som følge af 

forlængelsen af flyvevevejen som følge af, at parken undgås, og i betragtning af den potentielle kollision 

med en vigtig migrationskorridor i Østersøen bør det konkluderes, at den barriere, som FEW Baltic II 

forårsager, ikke vil medføre en væsentlig forringelse af migrationsrutens integritet og ikke vil føre til 

forstyrrelser af aktivitet og funktion af populationer af nøglearter og dermed til en forringelse af deres 

bestandes bevaringsstatus.
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Den største risiko som følge af kollision med vindmøller i drift og skabelse af en barriereeffekt 

vil være forårsaget af driften af de vindmølleparker, der er planlagt til at blive placeret på havet. Med 

henblik på denne undersøgelse blev der derfor foretaget analyser af risikoen for kumulative virkninger for 

9 planlagte projekter i Østersøen på forskellige udviklingsstadier, f.eks. Södra Midsjöbanken ligger i en 

afstand af 59,5 km (nordøstlig retning), North Baltic ligger i en afstand af 50 km (nordøstlig retning), 

Central Baltic II ligger i en afstand af 1,4 km (østlig retning), Central Baltic III ligger i en afstand af 32,6 

km (østlig retning), Baltic Power i en afstand af 53 km (i østlig retning), Baltica 1 i en afstand af 60,6 km 

(i nordøstlig retning), Baltica 2 i en afstand af 14,5 km (i østlig retning), Baltica 3 i en afstand af 33,5 km 

(i østlig retning) og Ba1tex-2 i en afstand af 17,5 km (i vestlig retning). 

Hvis man tager hensyn til de tilgængelige data for 3 vindmølleparker, dvs. BSH + BSIII + 

BALTICA, udgør arealet af FEW Baltic II kun ca. 8 % af det samlede areal af de nævnte parker sammen 

med FEW Baltica II, og det planlagte antal vindmøller (44) udgør kun mindre end 9 % af det samlede 

antal vindmøller, der planlægges opstillet. På den anden side vil placeringen af FEW Baltic II i udkanten 

af gruppen af disse vindmølleparker øge hindringerne for trækfugle og dermed begrænse fuglenes adgang 

til de rige fødesøgningsområder på Slupsk shoal og andre værdifulde Natura 2000-områder, herunder 

Przybrzeżne wody Bałtyckie og Pobrzeże Słowińskie, hvor de kan have deres mellemlandings-, 

overvintrings- eller ynglepladser. Oprettelsen af en sammenhængende barriere i dette område kan også 

hindre disse populationer i at bevæge sig mellem de nærmeste liggende overvintringsområder på Slupsk 

Shoal, Central Shoal og Hoburgs Bank. 

Hvis der er tale om en sammenhængende barriere, der strækker sig over mange kilometer, 

akkumuleres de negative virkninger til en lokal dimension. Analysen af fordelingen af ovennævnte 

vindmølleparker på havet viser, at der er to zoner med potentielle barrierekumulationsområder, nemlig: 

den sydlige zone (OWF: Baltica II, Baltica III, Baltica 2, Baltica 3, Baltic Power, Ba1tex-2 + FEW Baltic 

II) og den nordlige zone (OWF: Södra Midsjöbanken, Northern Baltic, Baltica 1). På grund af de 

vandringer, der finder sted langs nordøst-sydvest-aksen, skønnes det, at den vandrende avifauna ikke 

samtidig vil blive udsat for kumulative barrierer fra begge zoner ved maksimal udnyttelse af alle 

planlagte projekter. De hypotetiske strømme af trækruter for trækfugle, der er fastlagt med henblik på 

denne modelberegning, viser, at der vil ske en ændring af trækbanerne og dermed en forøgelse af 

trækruternes længde, hvilket vil medføre en stigning i energiomkostningerne. 

Modeltest af den kumulative barriereeffekt viser, at for den migrerende avifauna vil stigningen i 

energiudgifterne som følge af at undgå det pågældende område af de i alt 10 OWF-OWF +FEW-

investeringsområder i Baltic II generelt ikke nå op på 10 % af energiindsatsen under migrationen. For 

nøglearter udgør stigningen i energiudgifterne følgende: for Dværgmåge (Larus minutus) under 

forårstrækket 5,24%; Alk (Alca torda) under forårstrækket ca. 3,96%; Havlit (Clangula hyemalis) under 

forårstrækket 1,34%; skeand under forårstrækket 1,48%. For de yderligere udpegede indikatorarter vil 

stigningen i energiudgifterne ikke overstige 2 % af referenceværdien for de identificerede 

forårstrækningsruter og således: for gæs Anserini, under forårstrækningen ca. 0,74 %, for trane (Grus 

grus), under forårstrækningen, ca. 1,46 %.
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I efterårstrækket var stigningen i længden af trækruterne og energiforbruget lavere for alle de analyserede 

fuglearter end i forårstrækket. På grundlag af den gennemførte modellering af kollisioner, kumulerede 

kollisioner og modellering af energitab som følge af barriereeffekten og den kumulerede barriereeffekt 

blev der ikke fundet nogen mulighed for en væsentlig negativ indvirkning af FEW Baltic II på de 

analyserede bestande af trækkende fuglearter. For at minimere projektets indvirkning på ovennævnte 

dyregrupper forpligtede investoren sig imidlertid til at lade korridoren mellem FEW Baltic II og den 

tilstødende vindmøllepark være fri for vindmøller i en bredde på 4 km, således at fuglene kan flyve gennem 

vindmølleparken, hvilket udgør en barriere for fugletræk og dermed reducerer det forventede energitab, 

som er beregnet ovenfor. For at vurdere effektiviteten af den anvendte løsning var investor desuden 

forpligtet til at foretage overvågning af trækfugle, herunder identifikation af artssammensætning og 

trækgrupper, variabilitet i trækintensitet og fænologi, måder at udnytte luftrummet på og parametre for 

fugletræk - med særlig hensyntagen til beskyttelsesobjekter i de særlige Natura 2000-

fuglebeskyttelsesområder i Østersøområdet, herunder det nærmeste Ławica Słupska. 

En anden gruppe af dyr, der udsættes som følge af projektet, er flagermus. 

Med henblik på rapporten blev der gennemført undersøgelser af chiropterofaunaen. Under overvågningen 

blev der registreret i alt 45 flagermusaktivitetsenheder i det undersøgte område, som tilhørte 4 arter eller 

grupper af arter. De identificerede arter er almindelige og hyppige i Polen, men blandt alle de registrerede 

aktivitetsenheder var 44 signaler (97,8 %) af arter, der var meget og meget stærkt udsat for kollisioner med 

vindmøller (slægterne Nyctalus og Pipistrellus). I forårsperioden, i maj, blev der registreret fire 

observationer af stor kærgnavle, én af lille kærgnavle og én af natravnen, som ikke var mærket til art. I 

efterårsperioden blev der registreret 37 registreringer af stor kærguldsmed og to registreringer af stor 

stenbuk. Alle identificerede flagermusarter er under streng beskyttelse i overensstemmelse med 

miljøministerens forordning af 16. december 2016 om beskyttelse af dyrearter (lovtidende 2016, punkt 

2134) samt bestemmelserne i Bremen-konventionen, Bonn-konventionen og aftalen om beskyttelse af 

flagermus i Europa (EUROBATS), som Polen har ratificeret. Den samlede flagermusaktivitet i 

undersøgelsesområdet i forår og efterår var meget lav (median = 0,0, gennemsnit = 0,08), og det må derfor 

konkluderes, at området for den planlagte havvindmøllepark FEW Baltic II kun i ringe grad benyttes af 

flagermus i både forårs- og efterårstrækket. 

I projektets anlægs- og nedlukningsfase kan den øgede tilstedeværelse af skibe, der udfører 

anlægsarbejde, medføre forstyrrelser for flagermuse. Desuden kan fartøjer, der ligger for anker og er oplyst 

af intenst lys under natarbejde og i hvile, tiltrække mange nataktive insekter, hvilket vil give migrerende 

flagermus mulighed for at genopfylde deres energi under deres vandring over havet. I betragtning af, at de 

fleste af disse arbejder vil blive udført i dagtimerne, mens brugen af stærke lyskilder på skibe og 

vindmøllekonstruktioner om natten vil være begrænset, og under hensyntagen til projektets forventede 

faseinddeling - gradvis opfyldning af bassinet med vindmøllekonstruktioner - og i betragtning af 

flagermusenes ringe brug af FEW Baltic II-området, bør det dog vurderes, at projektets anlægs- og 

nedlukningsfase ikke vil få nogen væsentlig indvirkning på flagermus. 

Drift af havvindmøller vil udgøre en potentiel trussel mod flagermus. Denne risiko skyldes 

hovedsagelig muligheden for direkte kollision samt barotraumer (trykchok).
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 I betragtning af overvågningsresultater, der viser, at området for den planlagte havvindmøllepark FEW 

Baltic II anvendes af flagermus i et lille omfang, både under forårs- og efterårstrækket, bør det anses for, 

at gennemførelsen af investeringen på det sted, som investor har angivet, ikke vil udgøre en væsentlig 

trussel mod flagermus. For at bekræfte ovennævnte antagelser var investoren dog forpligtet til at foretage 

5-1 års overvågning efter investeringen ved hjælp af udstyr, der muliggør automatisk registrering af 

flagermus. 

Projektet er beliggende uden for grænserne for de territoriale naturbeskyttelsesformer, der er fastlagt 

i henhold til naturbeskyttelsesloven af 16. april 2004. Det nærmeste område, som samtidig er genstand 

for en grundig analyse i denne procedure, er Natura 2000-området Ławica Słupska PLC990001, der 

ligger i en afstand af ca. 4 km fra det vandområde, hvor vindmøllerne skal opstilles (ca. 4,5 km fra den 

nærmeste kant af den planlagte vindmølle). 

I betragtning af det fælles ansvar, som landene ved Østersøen har for Østersøens økosystem, blev der 

på grund af arten og typen af projektet, som udgør den største trussel mod den migrerende avifauna og 

havpattedyr, også taget hensyn til andre områder i denne region, hvor ovennævnte dyregrupper er 

omfattet af beskyttelse. Disse omfatter: Natura 2000-områder: Svenske Hoburgs bank och 

Midsjöbankarna SE033030308, beliggende ca. 28 km nordøst for vindmølleparkens grænse; Przybrzeżne 

Wody Bałtyku PLB990002, beliggende ca. 39 km syd for vindmølleparkens grænse; Ostoja Słowińska 

PLH22002, beliggende ca. 48 km syd for vindmølleparkens grænse; Pobrzeże Słowińskie PLB220003, 

der ligger i en afstand på ca. 51,3 km fra vindmølleparkens grænse; Zatoka Pomorska PLB990003, der 

ligger i en afstand på ca. 79 km sydvest for vindmølleparkens grænse; Ostoja na Zatoce Pomorskiej 

PLH990002, der ligger i en afstand på ca. 110 km sydvest for vindmølleparkens grænse, og det planlagte 

danske område F129 Rønne Banke, der ligger i en afstand på ca. 100 km vest for vindmølleparkens 

grænse. 

I forbindelse med det nærmeste Natura 2000-område Ławica Słupska PLC99000l skal det påpeges, 

at arbejdet med at udarbejde et udkast til en beskyttelsesplan for dette område er afsluttet. Derfor tager 

analysen af investeringens indvirkning på det nævnte område også hensyn til bestemmelserne i dette 

projekt. Samtidig skal det understreges, at direktøren for søfartsmyndigheden i Szczecin, som er den 

myndighed, der deltager i proceduren og samtidig fører tilsyn med det pågældende område, i henhold til 

artikel 27a, stk. 2, i miljøbeskyttelsesloven, har givet sit samtykke til gennemførelsen af det nævnte 

projekt og samtidig stillet betingelser for dets gennemførelse, såsom: gennemførelse af overvågning af 

ornitofaunaen ved hjælp af et radarsystem, der gør det muligt at indsamle oplysninger om mængden og 

kvaliteten af den fuglefauna, der flyver fra og mod 

Slupsk Shoal, idet der tages hensyn til: antallet af registrerede fugle af bestemte arter, flyvningernes 

retning og højde, anvendelsen af tekniske løsninger, der minimerer undervandsstøjens indvirkning på fisk 

og havpattedyr, som der er taget hensyn til og efterfølgende beskrevet i denne afgørelse. 

Natura 2000-området Ławica Słupska blev oprettet med henblik på at beskytte naturtyperne i bilag II 

til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, det 

såkaldte habitatdirektiv, samt fuglearter i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF 

af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, det såkaldte fugledirektiv (som er en konsolideret 

udgave af det tidligere direktiv 79/409/EØF), og deres levesteder. I henhold til Standard Data Form 

(opdatering: oktober 2021) er området et fuglereservat af europæisk rang E 79. Mindst 1 % af trækruten 

(C3) for følgende arter er til stede under overvintring og forårs- og efterårstræk: Havlit (Clangula 

hyemalis), “Tejst (Cepphus grylle), Fløjlsand (Melanitta fusca) og vådområdefugle forekommer i 

koncentrationer på over 20.000 ind. (C4).
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De lavvandede områder er beboet af mange hvirvelløse dyr og udgør et rigt fødegrundlag for fugle, der 

om efteråret gør ophold og overvintrer i vådområdet. Beskyttelsesområderne i området har to naturlige 

levesteder: Sandbanker, der er permanent dækket af vand med lav dybde (1110) og stenet havbund, rev 

(1170), og trækkende og overvintrende fuglearter: Tejst (Cepphus grylle), Havlit (Clangula hyemalis), 

Fløjlsand(Melanitta fusca). Desuden forekommer følgende arter, der er opført i bilagene til fugle- og 

habitatdirektiverne, og som ikke opfylder tærskelværdierne for klassificering som bevaringsobjekt, i dette 

område og har fået bevaringsstatus ubetydelig (D) i standardformularen, dvs. overvintrende bestande af 

fuglearten Sortstrubet lom (Gavia arctica) og Rødstrubede lom (Gavia stellata) samt pattedyrsarten 

Marsvin (Phoconea phoconea). 

Den vurdering, der er foretaget i forbindelse med denne procedure, har vist, at der ikke er nogen negativ 

indvirkning på de ovennævnte fuglearter. 

I henhold til bestemmelserne i standardformularen for Natura 2000-området Słupska Ławica 

PLC99000l er der blandt de identificerede trusler mod beskyttelsesobjekterne, som kan opstå som følge 

af gennemførelsen af den pågældende investering, opført C03.03 - vindenergiproduktion og D03.02 - 

sejlruter. I henhold til bestemmelserne i udkastet til forordning om beskyttelsesplanen er de identificerede 

potentielle og  eksisterende trusler mod beskyttelsesobjekterne er imidlertid følgende: C03.03 

produktion af vindenergi, D03.02- sejlruter, H03.01 olieudslip fra ulykker/kollisioner med skibe, H03.02 

udledning af giftige kemikalier fra materialer, der er dumpet i havet, D02 forsynings- og servicenetværk 

gennem placeringen af kabler, der transporterer elektricitet fra havvindmølleparker. Ovennævnte trusler 

medfører hovedsagelig, at havfuglearternes adgang til vinter- og fødesøgningsområder hindres eller 

forhindres, at deres dødelighed øges, at de forstyrres på rede- og rastepladser, at levevilkårene for de 

bentiske samfund, som er en del af levestederne 1110 og 1170 og samtidig giver føde til Tejst (Cepphus 

grylle), Havlit (Clangula hyemalis), Fløjlsand (Melanitta fusca); olieforurening som følge af en stigning i 

skibstrafikken i alle faser af udviklingen af havvindmølleparker omkring banken. I henhold til udkastet til 

ovennævnte beskyttelsesplan skal beskyttelsesforanstaltningerne for  vedligeholdelse  eller 

restaurering af korrekte betingelser for områdets beskyttelsesobjekter omfatter: at 

efterlade korridorer for fuglenes vandring mellem de planlagte havvindmølleparker (OWF'erne) i 

nærheden af Slupsk Shoal PLC990001-området, med en bredde på mindst 4km for at opretholde fuglenes 

frie adgang til vinterkvartererne og de økologiske korridorer samt udarbejdelse og gennemførelse af andre 

løsninger. 

Minimering af de negative virkninger på avifauna (f.eks. midlertidig nedlukning af møller). 

I hver fase af projektets gennemførelse er den største trussel mod fuglene på Slupsk-søen en trafik 

af skibe, der sejler til området for installation, service eller nedlukningsarbejde, hvilket forårsager 

forstyrrelser på deres forekomststeder. For at begrænse påvirkningen af de fuglearter, der er talrige i Natura 

2000-området Słupska Ławica i vinterhalvåret, herunder Havlit, for hvilken området er et af de vigtigste 

overvintringsområder i Østersøen (i hele sæsonen 2017/2018 var 2,91 % af alle Havlit (Clangula hyemalis) 

fundet fra begyndelsen af december til midten af marts), blev investoren pålagt en forpligtelse til at 

udelukke muligheden for at sejle til området omkring Slupsk Shoal for fartøjer, der deltager i alle projektets 

faser i perioden fra 1. december til 15. marts, undtagen i situationer, der skyldes nødvendigheden af 

nødreparationer af turbiner, offshore transformerstation eller forbindelseskabler. Udelukkelse af 

muligheden for sejlads inden for grænserne af Natura 2000-området Słupska Ławica i ovennævnte periode 

vil garantere sikkerhed og fred for de fugle, der overvintrer der.
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Desuden vil investorens tilsagn om at begrænse pælearbejdet i perioden januar til april i væsentlig grad 

reducere projektets indvirkning på de forekommende fuglearter i denne periode. 

De største trusler mod den migrerende avifauna som følge af projektet er risikoen for kollisioner 

og oprettelsen af en barriere under projektets drift. På grundlag af den gennemførte modellering af 

kollisioner, kumulative kollisioner og modellering af energitab som følge af barriereeffekten og den 

kumulative barriereeffekt af FEW Baltic II sammen med 9 andre  planlagte havvindmølleparker blev der 

ikke fundet nogen mulighed for en væsentlig negativ indvirkning af FEW Baltic II på populationerne af 

trækkende fuglearter, der er omfattet af beskyttelse i det omtalte Natura 2000-område. For at minimere 

investeringens indvirkning på trækfugle og samtidig give havfugle adgang til vinter- og 

fødesøgningsområder, f.eks. på Slupsk-soklen, blev det imidlertid besluttet at tage hensyn til muligheden 

for en væsentlig negativ indvirkning af FEW Baltic II på populationerne af trækfugle, der er omfattet af 

beskyttelsen af Natura 2000-området. På Słupsk-søen forpligtede investoren sig til at lade den 4 km brede 

korridor mellem FEW Baltica II og den tilstødende vindmøllepark være fri og til regelmæssigt at slukke 

for de vindmøller, hvor der er størst risiko for kollisioner, på grundlag af indikationer fra radarsystemet 

(anslået periode fra den 15. marts til den 30. april og fra den 1. september til den 15. oktober) og under 

hensyntagen til vejrforholdene. For at vurdere effektiviteten af de anvendte foranstaltninger og for at 

undersøge det faktiske niveau for dødeligheden af trækkende fugle var investoren desuden forpligtet til at 

overvåge trækkende fugle på grundlag af radarmålinger, visuelle observationer og akustisk detektion i 

nattetimerne og overvågning af fugledødeligheden ved hjælp af det automatiske system til registrering af 

fugles kollisioner med vindmøller, med mulighed for at foretage målinger både om natten og om dagen. 

For at minimere risikoen for kollisioner med fugle som følge af projektet vil rotorspidserne desuden blive 

malet i lyse farver, og om natten vil brugen af stærke lyskilder på fartøjer og landbrugsstrukturer blive 

begrænset. Samtidig skal det tages i betragtning, at de fleste af de registrerede flyvninger fandt sted under 

20 m over vandoverfladen og hovedsagelig vedrørte arter som f.eks: Havlit (Clangula hyemalis), Fløjlsand 

(Melanitta fusca), Alk (Alca torda), Sortand (Melanitta nigra) og “Lomvie (Uria aalge), investorens 

overvejelse om en minimumsafstand mellem rotorbladets nederste position og havoverfladen på 22 m, 

øger chancerne for at undgå en kollision mellem en fugl og rotoren under arbejdet og letter dermed 

fuglenes bevægelse mod det ovennævnte Natura 2000-område. 

En anden identificeret trussel mod fugle, der lever i Slupsk-området, er havvandsforurening, 

herunder forurening forårsaget af olieudslip som følge af skibskollisioner. De simuleringer, der er fremlagt 

i den forelagte rapport, viste, at i tilfælde af olieudslip kan olieudslippet med de mindst gunstige 

vindforhold nå ind i området omkring tilflugtsstedet på mindre end 8 timer. Olieudslip, især store, kan 

udgøre en betydelig risiko for havfugle. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en uplanlagt begivenhed. 

For at minimere forekomsten af ovennævnte risici samt andre trusler, der kan forårsage forurening af 

havvand, vil der blive gennemført passende procedurer i hver enkelt fase af projektet. Det drejer sig om: 

at følge de anbefalinger, der er anført i dokumenter, som er udarbejdet med henblik på investeringen, f.eks: 

Navigational Expertise on the Impact of the Planned Baltic H Wind Power Farm with Associated 

Infrastructure on the Safety of Ships in Polish Sea Areas and the Efficiency of their Navigation, Taking 

into Consideration the Existing Navigation Routes and Traffic Separation Systems og den løbende 

opdaterede Oil Pollution and Hazard Mitigation Plan for the Construction, Operation and Demolition 

Phase of the Baltic II Offshore Wind Power Farm, som er gennemgået og godkendt af ministeriet for søfart 

og indlandsskibsfart (brev DGM.WOSM.2.431.3.7.2019 af 3. oktober 2019.
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For at minimere risikoen for, at ovennævnte trusler opstår, vil der desuden blive truffet andre 

foranstaltninger til beskyttelse af havmiljøet, f.eks. skal fartøjerne være i besiddelse af ajourførte 

dokumenter med hensyn til teknisk stand og opfylde kravene i konventionen om beskyttelse af havmiljøet 

i Østersøområdet og retningslinjerne for Østersøområdet som et særligt område i henhold til MARPOL 

73/78 (den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe); skibet skal være udstyret 

med udstyr til inddæmning og opsamling af eventuelle udslip og forurening, og understationen skal være 

udstyret med en forseglet oliesump med en kapacitet på 110 % af transformatorernes olie, eller der skal 

sikres et forseglet turbinehus. Det skal desuden påpeges, at investoren er forpligtet til at underrette 

direktøren for søfartskontoret i Szczecin om enhver begivenhed i forbindelse med forurening eller trussel 

om forurening af søfarvandene, hvilket vil gøre det muligt at forebygge enhver negativ indvirkning på 

havmiljøet. 

Ovenstående beviser, at selv om der anvendes en række løsninger, der minimerer investeringens 

indvirkning på fugle, der er omfattet af beskyttelse i Natura 2000-området Slupsk Shoal PLC990001 Havlit 

(Clangula hyemalis), Fløjlsand (Melanitta fusca), “Tejst (Cepphus grylle), samt på grund af den ubetydelige 

status - D (sortstrubet dykfugl og rødstrubet dykfugl), udgør gennemførelsen af projektet ikke en væsentlig 

trussel mod den nuværende bevaringsstatus for disse arters bestande. Samtidig er den ikke i modstrid med 

bestemmelserne i udkastet til plan for beskyttelse af dette område. 

I forhold til andre beskyttelsesobjekter i Słupsk Bank, dvs. naturtyper under kode 1110 og 1170, 

for hvilke tilstanden af bundsedimenterne er afgørende for at bevare deres rette struktur og funktion, skal 

det påpeges, at på grund af den anvendte teknologi til fundamentskonstruktion, monopæl-typen og 

investeringens placering, vil rækkevidden af den producerede suspension hovedsagelig være begrænset til 

investeringsområdet og dets umiddelbare nærhed. Det forventes derfor ikke at udgøre en trussel mod 

bevaringstilstanden for de ovennævnte levesteder, der ligger i en afstand af ca. 4 km fra investeringsstedet, 

eller for de fugle, der bor der. For at bekræfte ovenstående antagelser og for at undersøge koncentrationen 

og spredningsområdet af forstyrrede sedimenter som følge af anlægsarbejdet var investor forpligtet til at 

foretage investeringsovervågning i denne henseende. 

På grund af den kritiske status for bestanden af Marsvin (Phoconea phoconea) i Østersøen blev 

analyserne af de forventede virkninger udvidet til at omfatte denne art på trods af dens ubetydelige (D) 

status på Stupsk Bank. De undersøgelser, der blev foretaget med henblik på rapporten, gjorde det muligt at 

kontrollere pattedyrenes aktivitet i alle fænologiske perioder og den måde, hvorpå dyrene bruger 

investeringsområdet. Den passive akustiske overvågning af Marsvin (Phoconea phoconea) viste, at de kun 

er sparsomt forekommende i undersøgelsesområdet, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne af 

SAMBAH-projektets undersøgelser. Det er dog ikke udelukket, at Baltic II-området sammen med det 

tilstødende Ławica Słupska-område er et sted for lejlighedsvis nulstilling og et sådant migrationsområde. 

På baggrund af ovenstående og resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med denne 

undersøgelse, og som viser, at der er en sæsonbestemt større sandsynlighed for at opdage Marsvin 

(Phoconea phoconea) i investeringsområdet og i dets nærhed i vintersæsonen (januar - april), bør det 

fastslås, at foranstaltningen vedrørende begrænsning af pælefundering i perioden fra januar til april vil være 

en god løsning. begrænsning af pæledrivning i perioden januar til april, som samtidig er en 

minimeringsforanstaltning for havfugle, der opholder sig på Słupsk Shoal, sammen med anvendelse af 

passende afbødende foranstaltninger i form af lufttæpper eller andre lignende foranstaltninger (f.eks. BBC, 

DBBC, hydrolyddæmper HDC, støjdæmpningsrør IHC-NMS) under udførelsen af hydrauliske arbejde i 

forbindelse med nedramning af pæle i havbunden, vil effektivt begrænse den negative indvirkning af 

impulsstøjen på havdyr
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Hvis arbejdet udføres ved hjælp af den såkaldte soft start-metode og gradvis fyldning af bassinet med 

turbinestrukturerne, vil dyrene desuden kunne forlade området ved ubehag, inden det egentlige arbejde 

påbegyndes. Desuden blev investoren forpligtet til at træffe en række afbødende foranstaltninger i 

forbindelse med nødvendigheden af at detonere militært materiale på stedet, hvilket yderligere vil 

begrænse investeringens indvirkning på dyr i havet. Det bør derfor konkluderes, at med anvendelsen af en 

række løsninger under gennemførelsen af projektet udgør det ikke en væsentlig trussel mod bestanden af 

denne art i Østersøen. For at bekræfte ovenstående antagelse var investoren forpligtet til at overvåge 

havpattedyrene under opførelsen og udnyttelsen af investeringen. Sammenfattende kan det konkluderes, 

at der under hensyntagen til resultaterne af den gennemførte undersøgelse og anvendelsen af de afbødende 

foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, ikke forventes nogen væsentlig negativ indvirkning af 

projektet på bevaringsstatus for beskyttelsesobjekterne i Natura 2000-området Ławica Słupska 

PLC990001. Med hensyn til andre beskyttede områder blev der i analysen af virkningerne af projektets 

gennemførelse taget hensyn til Natura 2000-områder, som er vigtige med hensyn til beskyttelse af 

trækfugle og overvintrende fuglearter, på grundlag af fordelingen af trækfuglearter og deres antal under 

den overvågning, der blev foretaget i forbindelse med rapporten, samt beliggenheden i forhold til FEW 

Baltic II og andre planlagte havvindmølleparker. Det drejer sig om: Przybrzeżne wody Bałtyku 

PLB990002 Havlit (Clangula hyemalis), Sortand (Melanitta nigra), Alk (Alca torda), Fløjlsand (Melanitta 

fusca), Pobrzeże Słowińskie PLB220003 Blisgåsen (Anser albifrons), Sædgåsen (Anser fabalis), 

Sangsvanen (Cygnus cygnus), Taffeland (Aythya ferina), Stor skallesluger (Mergus merganser), Trane 

(Grus grus), Skarv (Phalacrocorax carbo), Pommernbugten PLB990003 Havlit (Clangula hyemalis), 

Sortand (Melanitta nigra), Alk (Alca torda), Fløjlsand (Melanitta fusca), Sortstrubet lom (Gavia arctica), 

rødstrubede lom (Gavia stellata), Toppet skallesluger (Mergus serrator), det svenske område Hoburgs bank 

och Midsjöbankarna SE0330308 Havlit (Clangula hyemalis) og den danske lokalitet F129 Rønne Banke 

Havlit (Clangula hyemalis). Slupsk Shoal blev tillagt stor betydning som et område, der er forbundet med 

de ovennævnte fuglereservater. Ovennævnte områder er sammen med Ławica Słupska samtidig IBA'er 

(Important Bird Areas http://datazone.birdlife.org) og indgår i det baltiske netværk. Blandt de fuglearter, 

der er genstand for beskyttelse i de ovennævnte Natura 2000-områder, er den betydelige naturværdi blevet 

tillagt Havlit (Clangula hyemalis), Alk (Alca torda) og Sortand (Melanitta nigra) og gæs. Det drejer sig 

om arter, som sæsonmæssigt flyver i større tætheder over projektområdet, og hvis træk over det 

analyserede område af Østersøen betragtes på internationalt eller nationalt plan. Med hensyn til antallet af 

trækfugle, der benytter luftrummet over projektområdet, var den mest talrige art dog Sortand (Melanitta 

nigra) efterfulgt af Havlit (Clangula hyemalis). På grundlag af analysen af resultaterne af den gennemførte 

forskning, herunder modellering af kollisioner, kumulerede kollisioner og energitab som følge af 

barriereeffekten og den kumulerede barriereeffekt, og under hensyntagen til de foranstaltninger til 

minimering af den negative indvirkning på trækfugle, der er omfattet af denne beslutning, herunder 

foranstaltninger som f.eks. at efterlade en 4 km bred korridor uden vindmølleudvikling mellem FEW 

Baltica II og den tilstødende vindmøllepark; at periodisk slukke for vindmøller med den største risiko for 

kollisioner på grundlag af indikationer fra radarsystemet og under hensyntagen til vejrforholdene; at male 

bladspidserne i lyse farver; at begrænse brugen af stærke lyskilder på skibe og vindmølleparker om natten, 

bør det konkluderes, at gennemførelsen af investeringen ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på 

den rette status for bestanden af migrerende avifauna, der er omfattet af beskyttelse i ovennævnte Natura 

2000-områder. Natura 2000-områder. Det udgør derfor ikke en trussel mod bevarelsen af sammenhængen 

og integriteten af disse områder. Desuden vil kravet om, at investor skal overvåge trækkende fugle på 

grundlag af radarmålinger, visuelle observationer og akustisk registrering i nattetimerne og overvågning 

af fugledødeligheden ved hjælp af det automatiske system til registrering af fugles kollisioner med 

vindmøller gøre det muligt at vurdere effektiviteten af ovennævnte løsninger og om nødvendigt at pålægge 

investor yderligere afbødende foranstaltninger.
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Under hensyntagen til projektets omfang og skala og de forventede virkninger blev følgende Natura 

2000-områder også analyseret, hvis beskyttelsesobjekter er mest truet af gennemførelsen af investeringen, 

dvs. Ostoja Słowińska PLH220023 Gråsæl (Halichoerus grypus), Marsvin (Phoconea phoconea), “Ostoja 

na Zatoce Pomorskiej PLH9900002 (Marsvin (Phoconea phoconea) og Spættet sæl (Phoca vitulina) og det 

svenske område Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308 Marsvin (Phoconea phoconea). Under 

hensyntagen til den anvendte teknologi og anvendelsen af løsninger til at minimere miljøpåvirkningerne, 

herunder: anvendelse af bløde startmetoder, begrænsning af pæleaktiviteterne fra januar til april (hvor der 

blev observeret størst aktivitet af Marsvin (Phoconea phoconea)), anvendelse af passende 

afbødningsforanstaltninger under pælearbejdet i form af lufttæpper eller andre afbødningsforanstaltninger 

(f.eks. BBC, DBBC, hydrolyddæmper HDC, støjdæmpningsrør IHC-NMS); investor forpligter sig til ikke 

at overskride niveauet for eksponering for lyd fra et enkelt pæleslag SEL=140 dB re 1μPa2s (SEL) i en 

afstand af 8 km fra støjkilden og ved grænsen til de nærmeste Natura 2000-områder Hoburgs bank och 

Midsjöbankarna SE0330308 og Ostoja Słowińska PLH220023; gennemførelse af målinger af 

undervandsstøj under pælearbejdet med henblik på at opretholde ovennævnte grænser. Efter myndighedens 

opfattelse vil gennemførelsen af investeringen ikke have nogen væsentlig negativ indvirkning på bestanden 

af ovennævnte dyrearter eller på bestanden af andre arter, der er omfattet af beskyttelse i ovennævnte Natura 

2000-områder, herunder ichthyofauna. 

I betragtning af resultaterne af den gennemførte forskning og anvendelsen af de afbødende 

foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, forventes det ikke, at projektet vil have en væsentlig 

negativ indvirkning på bevaringsstatus for de beskyttede emner i de nævnte Natura 2000-områder. 

Projektet vil ikke true sammenhængen og integriteten af Natura 2000-nettet. 

Et andet spørgsmål, der er genstand for nøje overvågning, er vurderingen af miljøpåvirkningerne af 

potentielle uforudsete hændelser. 

Det skal endvidere understreges, at forpligtelsen til at beskytte og forbedre havmiljøet i Østersøen 

følger af bestemmelserne i konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, der blev 

udarbejdet i Helsinki den 9. april 1992 (lovtidende 2000, nr. 28, punkt 346), kaldet Helsingfors-

konventionen - Helcom. Denne lov forpligter Østersølandene, herunder Polen, til at træffe alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af Østersøens havmiljø og den økologiske genopretning af 

Østersøregionen. 

Med hensyn til risikoen for potentielle uforudsete hændelser, som kan være en kilde til fare for miljøet 

og mennesker, skal det påpeges, at investor vil træffe alle nødvendige foranstaltninger og følge alle 

nødvendige regler, procedurer og instruktioner, der følger af generelt gældende lovgivning, herunder 

retningslinjerne fra Helsinki-kommissionen (HELCOM) og ordrer fra relevante søfartsmyndigheder, for 

at undgå sådanne hændelser. Desuden vil alle fartøjer, der anvendes i de forskellige faser af investeringen, 

overholde kravene i konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet og retningslinjerne for 

det særlige Østersøområde i henhold til MARPOL 73/78 (den internationale konvention om forebyggelse 

af forurening fra skibe).
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En af de største risici ved projektet er, at skibe, der er involveret i 

opførelsen/driften/nedlukningen af FEW Baltic II, kan kollidere med andre skibe eller elementer på 

havbruget. I betragtning af projektets beliggenhed i nærheden af følgende sejlruter, den sædvanlige rute 

D (N-E), der ligger mod nordøst, i en afstand af ca. 3 sømil fra FEW Baltic II, og som forbinder havne i 

Gdanskbugten med Bornholmstrædet, og som hovedsagelig benyttes af fragtskibe og mellemstore 

tankskibe; den normale rute E (N-V), der løber syd for den sydlige centrale søbred, og som forbinder 

Klaipeda med havne i den sydlige Østersø, især Świnoujście, Sassnitz og Mukram, og som hovedsagelig 

benyttes af fragtskibe (Mukram-Klaipeda), og den hyppigst benyttede rute I (Ø-V), der ligger sydligere, 

ca. 11 sømil fra FEW Baltic II, kan kollisioner med skibe ikke udelukkes. Der vil blive indført passende 

procedurer og opsat navigationsmærker for at minimere risikoen for potentielle kollisioner med skibe. På 

grundlag af analysen af den rumlige fordeling af skibstrafikken og navigationsforholdene omkring FEW 

Baltic II-området og bestemmelserne i retsakterne er det planen at oprette en sikkerhedszone omkring 

vindmølleparken inden for en radius af 500 m i opbygnings- og nedlukningsfasen, mens der i 

udnyttelsesfasen vil blive oprettet sikkerhedszoner med restriktioner for fiskeri og sejlads for hver enkelt 

struktur og på steder, der truer sikkerheden af den interne tekniske infrastruktur. Det skal dog 

understreges, at den endelige størrelse af zonerne og de dertil knyttede restriktioner vil blive aftalt med 

de kompetente myndigheder i denne henseende. Desuden vil anbefalingerne i undersøgelsen Navigational 

Expertise on the Impact of the Planned Baltic II Wind Power Farm and Associated Infrastructure on the 

Safety of Ships in Polish Sea Areas and on the Efficiency of their Navigation with Regard to the Existing 

Navigation Routes and Traffic Separation Schemes blive gennemført, som løbende vil blive opdateret og 

justeret afhængigt af de tekniske fremskridt og de specifikke forhold, hvor vindmølleparken vil blive 

opført. 

En kollision med et skib kan medføre: olieudslip (eller andre flydende stoffer), udledning af faste 

stoffer i vand, udledning af forurenende stoffer i luften (som følge af brand). Af ovennævnte er den mest 

sandsynlige hændelse og den, der udgør den største risiko for miljøet, et olieudslip, som kan resultere i 

vandforurening. Som følge af ovenstående kan der ske negative økologiske ændringer i havet, herunder 

endog udryddelse af visse marine organismer og overtagelse af deres naturlige levesteder af 

opportunistiske arter. Valget af foranstaltninger til bekæmpelse af olieforurening afhænger af en række 

faktorer, herunder: omfanget af udslippet, olieforureningens karakteristika, atmosfæriske forhold og 

tilstedeværelsen af oliefølsomme områder og risikoen for disse. For at træffe passende og effektive 

foranstaltninger i denne henseende blev der med henblik på gennemførelsen af investeringen udarbejdet 

en undersøgelse Oil Pollution and Hazard Countermeasure Plan for the Construction, Operation and 

Demolition Phase of the Baltic II Offshore Wind Power Farm, som blev gennemgået og godkendt af 

ministeriet for maritime anliggender og indlandsskibsfart (brev DGM.WOSM.2.431.3.7.2019 af 3. 

oktober 2019). Denne undersøgelse indeholder metoder og fremgangsmåder i tilfælde af udslip af faste 

forurenende stoffer i vanddybderne og i tilfælde af brand. Desuden var investoren forpligtet til at tilpasse 

konstruktionsforudsætningerne til kravene om miljøbeskyttelse, bl.a. ved at udstyre understationen med 

en forseglet oliesump med en kapacitet på 110 % olie i transformatorer og et forseglet turbinehus. 
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For at undgå uplanlagte konsekvenser som følge af lækage af oliebaserede stoffer og andre 

materialer i vandet i tilfælde af en eventuel ulykke bør enhver potentiel forurening, der opstår i 

forbindelse med arbejdet, dog straks og løbende fjernes fra vandoverfladen. Hvis det er nødvendigt at 

anvende andre midler end mekaniske midler, skal der indhentes passende tilladelse fra direktøren for 

søfartskontoret i Szczecin. Ovennævnte samtykke bør gives på anmodning af lederen af 

forureningsbekæmpelsesaktionen (i overensstemmelse med § 6, stk. 1 og 2, i Ministerrådets forordning 

af 8. august 2017 om tilrettelæggelse af bekæmpelse af farer og forurening til søs - Lovtidende 2017, 

punkt 1631). Desuden skal direktøren for søfartskontoret i Szczecin hver gang straks underrettes om 

hændelser i forbindelse med forurening af miljøet eller trussel om forurening af overfladevand. 

Metoderne til håndtering af en brand, der medfører emission af forurenende stoffer til luften, er blevet 

analyseret og medtaget i ovennævnte olieplan. 

En anden potentiel uplanlagt hændelse er potentielle kollisioner med nedgravet ledningsinfrastruktur, 

herunder rørledninger og kabler. Ankre, der tabes og slæbes af fartøjer, der er involveret i bygge-, 

vedligeholdelses- eller nedlukningsaktiviteter, kan hænge fast og beskadige eller rive undervandskabler. 

Det skal dog påpeges, at den undersøgelse, der blev foretaget med henblik på investeringen, viste, at der 

ikke fandtes sådanne genstande. Det nærmeste objekt af denne art er en højspændingsjævnstrømskabellinje 

(HVDC) mellem Starnohalvøen nær Karlshamn i Sverige og Wierzbiącin nær Słupsk i Polen (SwePol). 

Denne linje ligger ca. 800 m fra bygningslinjen og ca. 930 m fra den nærmeste vindmølle og ligger derfor 

uden for arbejdsområdet. Derfor kan risikovurderinger i denne henseende udelades. 

En anden identificeret fare, der kan opstå som følge af projektet og dermed udgøre en trussel mod 

miljøet og tredjeparter, er mødet med ueksploderet ammunition eller kemiske stoffer som følge af 

interferens med havbunden. Østersøen er historisk og strategisk set et vigtigt farvand for militær skibsfart. 

Siden Første og Anden Verdenskrig er der fundet adskillig ueksploderet ammunition på bunden af den. 

Derfor skal der under projektets gennemførelse tages hensyn til risikoen for at støde på ueksploderet 

ammunition (UXO) af militær oprindelse, som kan blive forstyrret og dermed eksplodere. For at udelukke 

utilsigtede sammenstød vil der forud for ethvert arbejde blive foretaget en magnetometerundersøgelse af 

havbunden, og efterfølgende vil der blive gennemført procedurer og specificerede metoder til 

ammunitionsrydning, herunder øjeblikkelig underretning af direktøren for søfartskontoret i Szczecin, 

direktøren for søfartskontoret i Gdynia og søværnets hydrografiske kontor om fund. Det er i øjeblikket 

planen at gennemføre følgende sikkerhedsforanstaltninger for UXO, der er identificeret inden for 

projektområdet: afgrænsning af en spærrezone, afgrænsning af en sikkerhedszone omkring hvert objekt og 

efterfølgende fjernelse af den ueksploderede ammunition fra havbunden ved at transportere den til land og 

efterfølgende kontrolleret bortskaffelse, eller som en uplanlagt begivenhed - detonation af sprængstoffet 

på stedet. Nødvendigheden af at detonere den fundne ammunition (der betragtes som en uplanlagt 

begivenhed) og lydbølgen, der forårsages af detonationen, kan primært påvirke havpattedyr og fisk. Der 

bør derfor udarbejdes en UXO-rydningsplan og efterfølgende gennemføres med angivelse af en plan for 

afbødning af skader på havpattedyr og fisk, herunder detaljeret anvendelse af afbødningsforanstaltninger 

som f.eks: 

- Så vidt muligt skal ammunitionsrydningsaktiviteterne gennemføres uden for højsæsonen for Marsvin 

(Phoconea phoconea) for at mindske risikoen for skader fra trykbølger og PTS på Marsvinspopulationen 

(Phoconea phoconea),
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og visuel overvågning foretaget af observatører af havpattedyr (MMO) fra skibet (fra et passende 

observationsdæk) i overensstemmelse med den metode, der er specificeret af JNCC-kommissionen, passiv 

akustisk overvågning (PAM), som supplerer MMO'ernes visuelle observationer, og som består i 

overvågning af forekomsten af havpattedyr ved hjælp af et sæt hydrofoner, der er indsat i vanddybden, og 

specialiseret software til behandling af de lyde, der registreres af hydrofonerne, 

- anvendelse af akustiske anordninger til at afskrække Sæler og Marsvin (Phoconea phoconea) fra 

byggeområder; 

- anvendelse af metoder til at isolere udbredelse af undervandsstøj, boblegardiner; 

- gennemførelse af sonarundersøgelser fra en arbejdsbåd for at identificere stimefisk med henblik på at 

anvende afskrækkelsesmetoder og eventuelt justere fralægningstiderne. 

 

Med hensyn til kemiske våben skal det bemærkes, at området for det planlagte FEW Baltic II-projekt 

ligger i umiddelbar nærhed af den officielle transportrute for giftige krigsstoffer (CW) til 

deponeringsområdet i Gotlandsdybet. Det kan derfor ikke udelukkes, at mennesker kan komme i kontakt 

med kemiske stoffer under arbejdet. I tilfælde af at CW-agenser påtræffes under arbejdet, følges de særlige 

procedurer, der gælder for sådanne tilfælde. Der vil navnlig blive truffet foranstaltninger i 

overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse nr. 1 af 12. juli 2019 fra direktøren for 

søfartskontoret i Szczecin om proceduren for besætninger på fartøjer i tilfælde af fiskeri eller udtagning 

af biologiske kampmidler (CW) fra havet eller bekendtgørelse nr. 3 af 10. juli 2019 fra direktøren for 

søfartskontoret i Gdynia om proceduren for besætninger på fartøjer i tilfælde af fiskeri eller udtagning af 

biologiske kampmidler (CW) fra havet. Der antages dog følgende procedure i tilfælde af at støde på CW-

agenter: eftersøgning og bestemmelse af genstande (mulige koncentrationer af CW-stoffer) ved at 

undersøge bunden med sonar eller en multibeam-sonde med god opløsning; udførelse af en visuel 

inspektion af bunden og udtagning af prøver af bunden omkring genstanden (med dykkere eller en 

automatisk prøvetager) med henblik på analyse med CW-detektorer eller laboratoriemetoder; om muligt 

opsamling af genstanden fra bunden; overførsel af den opsamlede genstand til et anlæg til destruktion af 

CW-stoffer og håndtering af de rensede (sikre) metalskaller i overensstemmelse med gældende 

bestemmelser. 

En anden uplanlagt hændelse er en potentiel fejl i en vindmølle. Disse svigt kan skyldes 

kollisioner med skibe samt andre hændelser i selve konstruktionen, der kan opstå som følge af f.eks. 

konstruktionsfejl, ekstreme vejrforhold eller svigt i en vindmøllekomponent. Som følge af denne 

hændelse kan vindmøllen vælte, et element af vindmøllen kan løsne sig, eller vindmøllen kan bryde i 

brand. Konsekvensen af ovennævnte hændelser kan være udledning af olie og faste stoffer i vandet og 

emission af luftforurenende stoffer. Det skal bemærkes, at metoderne til at gribe ind i sådanne tilfælde 

blev angivet i den tidligere nævnte undersøgelse Oil Pollution and Hazard Mitigation Plan for the 

Construction, Operation and Demolition Phase of the Baltic II Offshore Wind Power Farm, som løbende 

vil blive ajourført. 

Andre uforudsete hændelser omfatter potentielle svigt i faciliteter, der støder op til bedriften 

(industrielle og militære anlæg), hvilket kan medføre en eksplosion. I betragtning af at det nærmeste anlæg 

af denne art er P23-militær øvelsespladsen, der ligger ca. 9 km fra udviklingszonen FEW Baltic II, må 

risikoen for en sådan hændelse anses for ubetydelig.
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 Opbygnings-, drifts- og nedlukningsfasen af vindmølleparken er forbundet med produktion af 

husspildevand. Spildevandet opbevares i lækagesikre containere på de skibe, der udfører arbejdet, og 

overføres derefter til modtagefaciliteter i havnen til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende regler. 

I forbindelse med opførelse og nedrivning af dele af det planlagte projekt kan der forekomme 

forurening af bassinet med affald, der er direkte forbundet med opførelses- eller nedrivningsprocessen. Det 

kan ikke udelukkes, at der også under vedligeholdelsesarbejdet kan ske uforudsete hændelser i forbindelse 

med udledning af affald i miljøet. En sådan forurening kan primært omfatte alle byggematerialer (cement, 

mørtel, klæbemidler og andre bindemidler og kemiske stoffer). Alt efter den anvendte teknologi kan disse 

stoffer have forskellige kemiske sammensætninger, men de vil altid udgøre en faktor, der kan forurene 

miljøet. Det affald, der produceres, vil blive oplagret selektivt uden at bringe havmiljøet i fare og på steder, 

der er udpeget til dette formål, og det vil derefter blive bragt i land for at blive håndteret i overensstemmelse 

med de gældende bestemmelser. I tilfælde af forurening af havmiljøet med fast affald bør det dog straks 

og kontinuerligt fjernes fra vandoverfladen. Projektets konstruktionselementer vil blive bygget af 

materialer, der er neutrale over for havvand og havbunden. Ikke desto mindre kan en langvarig udnyttelse 

af projektet reducere modstandsdygtigheden over for erosion og korrosion. For at begrænse denne virkning 

var investoren forpligtet til ikke at anvende antibegroningsmaling, der indeholder TBT-tinforbindelser, til 

vedligeholdelse af vindkraftværkernes og understationens ståldele. 

I løbet af denne undersøgelse blev der også henvist til de miljømål, der er defineret for havområder i 

henhold til havstrategirammedirektivet og målene i HELCOM's handlingsplan for Østersøen. 

Formålet med MSFD er at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå eller bevare en god 

miljøtilstand i havvandene. Som følge af vedtagelsen af ovennævnte direktiv blev der udarbejdet et 

nationalt program for beskyttelse af marine farvande, som blev vedtaget ved Ministerrådets forordning af 

11. december 2017 om vedtagelse af det nationale program for beskyttelse af marine farvande (Gazzettaget 

2017.2469). Miljømålene for marine farvande blev fastlagt i infrastrukturministerens forordning af 

25.02.2021 om vedtagelse af ajourføring af miljømålene for marine farvande (Gazzettaget 2021 pos. 569) 

og omfatter 11 kategorier af karakteristika - deskriptorer, som udgør kriterier for vurdering af havmiljøets 

gode miljøtilstand, der omfatter elementer af økosystemet (D1 - biodiversitet, D4 - fødekæde og D6 - 

havbundens integritet) samt belastning af miljøet (D2 - fremmede arter, D3 - kommercielt udnyttede fiske- 

og skaldyrsarter, D5 - eutrofiering, D7 - hydrografiske forhold, D8 - forurenende stoffer og deres 

virkninger, D9 - forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsumering, D10 - affald i havmiljøet, D11 - 

undervandsstøj). I henhold til det nationale program for beskyttelse af havområder, der blev vedtaget af 

Ministerrådet ved dekret af 11. december 2017, er det planlagte projekt beliggende i område nr. 36 - åbne 

farvande i Bornholmsbækkenet, for hvilket vurderingen af havmiljøet viste en god tilstand. 

HELCOM-handlingsplanen for Østersøen opstiller økologiske og specifikke mål for at sikre en god 

økologisk tilstand i havet, der omfatter emner som eutrofiering (overskud af næringsstoffer i vandet, som 

påvirker algevæksten), farlige stoffer, beskyttelse af biodiversitet og natur samt maritime aktiviteter. 

Som en del af denne undersøgelse blev der foretaget analyser af projektets indvirkning på projektets 

tilstand i de marine farvande. 



 

 

 

For at verificere og supplere den nuværende viden om havets fysiske og kemiske parametre, herunder 

havbundens morfologi og bathymetri, i projektområdet og i området med dets potentielle virkninger blev 

der i 2017-2018 gennemført et omfattende forskningsprogram for alle elementer af det maritime 

økosystem med henblik på rapporten. Der blev også udført numerisk modellering for at analysere de 

nødvendige spørgsmål vedrørende påvirkningen af havmiljøet, herunder sedimentspredning og 

undervandsstøj. Undersøgelserne blev gennemført på en måde, der gjorde det muligt at sammenligne 

resultaterne med de data fra chefinspektoratet for miljøbeskyttelse, der er indsamlet inden for rammerne 

af den statslige miljøovervågning. 

På grundlag af de gennemførte undersøgelser blev det konkluderet, at investeringsområdet er henvist 

til klasse I-vandkvalitet med hensyn til værdien af det samlede organiske kulstof (OWO), klasse I eller II-

overfladevandskvalitet med hensyn til pH-reaktion, iltmætning, total fosfor og klasse II med hensyn til 

total kvælstof, nitratkvælstof og fosfatfosfor. Sammenligning med tilgængelige litteraturdata viser, at de 

målte koncentrationer af biogene stoffer ikke afviger fra resultaterne for geografisk lignende regioner i 

Østersøen og viser sæsonbestemte variationer, som er karakteristiske for Østersøens farvande. De højeste 

koncentrationer af nitrater og fosfater blev fundet i vinterperioden, hvor genopbygningen af 

næringsstofpuljen i Østersøens farvande finder sted. Denne pulje udgør et fødegrundlag for fytoplankton, 

der udvikler sig om foråret. De målte værdier for alkalinitet og suspenderet stof i bundvandsprøverne og 

i de vertikale profiler afviger ikke fra de værdier, der er karakteristiske for det sydlige Østersøvand, og er 

for det meste underlagt typiske variationer, der er relateret til intensiteten af biologiske processer og/eller 

vejrforhold. For så vidt angår forbindelser, der er særligt farlige for vandmiljøet, kan det på grundlag af 

de opnåede resultater af målinger af koncentrationer af farlige stoffer i havvandsprøver, der er taget fra 

laget 1 m over havbunden, og tilgængelige litteraturdata konkluderes, at havvandet i det område, hvor det 

planlagte projekt FEW BALTIC II gennemføres, ikke er forurenet. De målte koncentrationer af specifikke 

syntetiske og ikke-syntetiske forurenende stoffer ligger for størstedelens vedkommende under 

grænseværdierne for indikatorer for overfladevandskvalitet, der er fastsat i retsakterne, hvilket indikerer, 

at investeringsområdet er i 1. og 2. klasse af vandkvalitet. 

I betragtning af resultaterne af den gennemførte forskning samt anvendelsen af en række 

foranstaltninger under gennemførelsen af investeringen, der minimerer den negative indvirkning på 

særlige elementer af havmiljøet (herunder havpattedyr, fugle og ichthyofauna), som er omfattet af denne 

afgørelse, bør det konkluderes, at gennemførelsen af FEW Baltic II ikke vil føre til en forringelse af 

havvandets tilstand og dermed ikke vil true opfyldelsen af miljømålene i havstrategirammedirektivet og 

miljømålene i HELCOM's handlingsplan for Østersøen. For at bekræfte ovenstående antagelser påtog 

investoren sig dog at foretage en bred vifte af overvågning af særlige elementer af havmiljøet under 

hensyntagen til retningslinjerne i HELCOM COMBINE-vejledningen. 

Der forventes ingen klimapåvirkning som følge af investeringen. Virksomheden er et redskab til 

at realisere en række politiske og økonomiske mål af international og national betydning. Investeringen 

går ud på at reducere drivhusgasemissionerne. Den årlige energiproduktion forventes at nå op på ca. 1440 

GWh. Sammenligninger af miljøomkostningerne ved at producere den samme mængde elektricitet ved 

hjælp af fossile brændstoffer, som blev foretaget i rapporten, viste, at mængden af luftforurenende stoffer, 

der genereres årligt, ville være: CO2-emissioner: 1173 tusinde tons; SO2-emissioner (anlæg uden 

røggasafsvovling): 1098 tons; NO2-emissioner: 1117 tons; CO-emissioner: 399 tons; støvemissioner: 66 

tons. Gennemførelsen af investeringen er forbundet med emission af forurenende stoffer til luften.
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Ikke desto mindre kan det antages, at omfanget af disse emissioner vil være uforholdsmæssigt stort i 

forhold til de forventede fordele i forbindelse med reduktionen af luftemissioner fra energiindustrien. Hvis 

FEW Baltic II ikke gennemføres på lang sigt, kan det derfor i væsentlig grad begrænse Polens mulighed 

for at nå de fastsatte mål for reduktion af drivhusgasemissioner og forøgelse af andelen af vedvarende 

energikilder. 

I de enkelte faser af investeringen vil kilden til emission af forurenende stoffer til luften være: i 

anlægsfasen: transport af elementer, arbejde med bygge- og anlægsudstyr (f.eks. svejsning), i driftsfasen: 

skibsbevægelser i forbindelse med service og vedligeholdelse af parken, i nedlukningsfasen: 

skibsbevægelser og arbejde med udstyr, der anvendes til demontering af elementer i havvindmølleparken. 

Det forventes, at emissionerne af forurenende stoffer til luften i projektets anlægs- og nedlukningsfase som 

følge af skibstrafikken vil være som følger: NOx: 20-50 kg/m3 brændstof, PMl0: 1,0-2,6 kg/m3 brændstof, 

SO2: 1,7- 17 kg/m3 brændstof. Det skal dog påpeges, at det anvendte udstyr (herunder fartøjer) vil opfylde 

acceptable emissionsstandarder, både nationale og som følge af internationale aftaler, og at investeringen 

derfor ikke forventes at have nogen negativ indvirkning på dette miljøelement. Det skal desuden bemærkes, 

at arbejdet vil blive udført i et åbent område uden andre væsentlige kilder til luftforurening, og at der derfor 

ikke forventes nogen akkumulering af negative virkninger i denne henseende. På driftsstadiet vil disse være 

umærkelige. Denne størrelsesorden af virkninger vil ikke forringe luftkvaliteten eller påvirke klimaet i 

Østersøområdet. Et vigtigt aspekt er, at selve gennemførelsen af projektet vil bidrage til ændringerne 

(moderniseringen) af energisektoren i Polen og til opfyldelse af målene i EU's politik om reduktion af 

drivhusgasemissioner. 

Fremadskridende klimaændringer kan potentielt påvirke driften af projektet. Ved analysen af tendensen i 

de igangværende ændringer bør der tages hensyn til følgende: stigning i antallet af vindfyldte dage om 

året, stigning i antallet og omfanget af ekstreme vejrfænomener (f.eks. orkanvind, storme, nedbør), fald i 

antallet af dage med frost og meget frost, stigning i bølger og havstrømmenes hastighed, stigning i den 

gennemsnitlige vandstand i havet. Med hensyn til stigningen i antallet af dage med blæst skal det 

bemærkes, at det i forbindelse med det analyserede projekt er et gunstigt fænomen. Den øgede vindstyrke 

er direkte forbundet med en stigning i produktiviteten (og dermed et fald i CO2). Situationen er anderledes 

i tilfælde af ekstreme vejrbegivenheder. Især orkaner kan midlertidigt standse driften af en vindmøllepark 

og i ekstreme tilfælde endda beskadige kraftværket. Et fald i antallet af dage med frost og meget frost kan 

potentielt resultere i et fald i vindmølleparkens fejlfrekvens (isdannelse på vingerne og strukturerne 

reducerer generelt deres holdbarhed), men det antages, at klimaændringer i denne henseende ikke vil have 

nogen praktisk betydning (under hensyntagen til nødvendigheden af at udskifte vindmølleparkens 

komponenter på grund af almindelig slitage). Potentielle stigninger i bølger og strømme kan påvirke 

fundamenterne negativt. Det potentielle omfang af virkningerne i dette tilfælde vil afhænge af valget af 

funderingsmetode. Stigningen i havniveauet kan potentielt påvirke driften af vindmølleparken. Ifølge det 

scenario, der er foreslået af Meier et al. (2004), vil havniveaustigningen i FEW Baltic II-området 

sandsynligvis være 40-50 cm i løbet af de næste 100 år. Under hensyntagen til denne tendens vil FEW 

Baltic II blive bygget i henhold til strenge standarder og regler for at kunne modstå de miljømæssige 

ændringer, der kan opstå som følge af klimaændringer i løbet af dens levetid. Samtidig skal det påpeges, 

at på grund af projektets driftsperiode, dvs. 30 år, og det forudsagte omfang og omfang af klimaændringer 

inden for de næste mange år, bør det antages, at de forudsagte klimaændringer i Østersøområdet vil have 

en mindre indvirkning på det område, hvor den planlagte farm er beliggende, og at de også vil have en 

mindre indvirkning på projektets driftsbetingelser.
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Da FEW Baltic II er placeret i havområdet i en afstand på ca. 51 km fra land, forventes der ingen 

negative virkninger på landskabet. Landskabet i det område, som det planlagte projekt vedrører, er 

tilgængeligt for en begrænset gruppe af modtagere, hovedsagelig skibsoperatører og passagerer. På grund 

af kystzonens form i det område, hvor det pågældende projekt befinder sig i højden, kan det potentielt kun 

være synligt fra strandene i strækningen fra Wick i vest til Jastrzębia Góra i øst under ideelle vejrforhold. 

Den vil derfor ikke udgøre et dominerende element i landskabet. Potentielle virkninger af 

havvindmølleparken på landskabet vil skyldes belysning af møllerne og skibsbevægelser, der betjener 

parken. Det skal dog bemærkes, at vindmøllerne ikke vil blive belyst af stærkt lys. Skibstrafikken vil dog 

være moderat, og da skibe er et permanent element i havlandskabet i denne del af Østersøen, er virkningen 

i denne henseende ubetydelig. 

For at bestemme projektets indvirkning på kulturarven og arkæologiske steder blev der foretaget 

analyser af tilgængelige dokumenter, fortegnelser og lister over kendte arkæologiske steder i det område, 

som FEW Baltic II potentielt vil kunne påvirke, samt sonarundersøgelser af investeringsområdet, herunder 

bufferzonen. På grundlag af analysen af sonar-scanningerne blev der identificeret 13 objekter, hvoraf 12 

kan være arkæologiske nautologiske monumenter. Derfor er det i projektets anlægsfase nødvendigt at sikre 

arkæologisk overvågning i tilfælde af, at man støder på en genstand, der kan betragtes som et historisk 

monument, for at minimere den potentielle indvirkning på kulturarvsobjekter og træffe foranstaltninger i 

overensstemmelse med gældende bestemmelser, herunder: standsning af alt arbejde, der kan beskadige 

eller ødelægge den fundne genstand, sikring af genstanden og stedet for fundet med de midler, der er til 

rådighed, så vidt muligt, og øjeblikkelig underretning af den relevante direktør for søfartskontoret om 

fundet af genstanden i polske søfartsområder. Under undersøgelserne blev vraget Papierowiec fundet på 

havbunden i en afstand af ca. 400 m fra investeringsområdet. Derfor bør der i anlægsfasen oprettes en 

sikkerhedszone omkring dette objekt, hvor det vil være forbudt at ankre og svømme. 

I forbindelse med proceduren i henhold til Espookonventionen skal følgende fremhæves. 

Vindmølleparken FEW Baltic II er beliggende i den nordvestlige del af Slupsk-søen, ca. 27,5 km 

fra Danmarks og Sveriges eksklusive økonomiske zone. Den planlagte vindmøllepark kan sammen med 

andre planlagte vindmølleparker på Slupsk-søen og med andre planlagte og eksisterende vindmølleparker 

i Østersøen i Danmark og Sverige forårsage grænseoverskridende betydelige virkninger, især på fugle, 

havpattedyr og fisk. 

Den største påvirkning af Marsvin (Phoconea phoconea) vil være et resultat af anlægsfasen af 

havvindmølleparken. Der er ingen tvivl om, at pælefasen vil være afgørende, da den er kendetegnet ved 

udsendelse af undervandsstøj. De nærmeste Natura 2000-områder, hvor Marsvinet (Phoconea phoconea) 

er beskyttet, er det svenske Natura 2000-område Hoburgs Bank och Midsjöbankarna SE033030308 - 

beliggende i en afstand af ca. 28 km nord for vindmølleparkens grænse og Ostoja Słowińska PLH220023 

- beliggende i en afstand af ca. 48 km syd for vindmølleparkens grænse.
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I betragtning af, at de hydrologiske forhold i Østersøen om sommeren naturligt begrænser 

lydsignalernes udbredelsesområde, samt resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført i forbindelse 

med denne undersøgelse, og som viser, at der er en sæsonbestemt større sandsynlighed for at opdage 

Marsvin (Phoconea phoconea) i investeringsområdet og i dets nærhed i vintersæsonen (januar - april), bør 

det fastslås, at foranstaltningen vedrørende reduktion af pæle i perioden fra januar til april, som samtidig 

er en minimeringsforanstaltning for havfugle i det nærliggende Natura 2000-område Słupica Ławica 

PLC990001, sammen med brugen af pæleramningsudstyr i investeringsområdet, bør betragtes som en 

minimumsforanstaltning til beskyttelse af havfugle. Det skal bemærkes, at foranstaltningen vedrørende 

begrænsning af pælearbejdet i perioden januar til april, som samtidig er en minimeringsforanstaltning for 

havfugle i det tilstødende Natura 2000-område Słupska Ławica PLC990001, sammen med anvendelsen af 

passende afbødende foranstaltninger (f.eks, BBC, DBBC, hydrolyddæmper HDC, støjdæmpningsrør IHC- 

NMS) under udførelsen af hydrauliske pæleramningsarbejder i havduoen vil effektivt reducere den 

negative indvirkning af impulsstøj på havdyr. Desuden har investoren efter forslag fra den svenske part 

forpligtet sig til ikke at overskride det enkelte pælepåvirkningslydeksponeringsniveau SEL=140 dB re 

1μPa2s (SEL) i en afstand på 8 km fra støjkilden og ved grænsen til Natura 2000-områderne Hoburgs bank 

och Midsjöbankarna SE0330308, hvilket betyder, at det svenske Natura 2000-område vil være uden for 

den betydelige negative påvirkning. Under hele pælearbejdet vil der blive foretaget 

undervandsstøjmålinger for at vurdere støjniveauet ved grænsen til de ovennævnte Natura 2000-områder 

ved hjælp af bøjer udstyret med en omnidirektionel hydrofon til at registrere undervandslyde i 

frekvensområdet 10 Hz til 20 Hz. Hvis målinger viser, at ovenstående tærskelværdi overskrides og 

medfører en adfærdsreaktion hos Marsvin (Phoconea phoconea), vil pælearbejdet blive standset, og der 

vil blive gennemført yderligere afbødningsforanstaltninger. Som foreslået af den svenske part skulle 

investoren desuden udarbejde et lydisoleringskoncept, inden anlægsarbejdet påbegyndes, herunder 

oplysninger om bl.a.: hvilken type gardin der skal anvendes, hvor målingerne skal foretages, definition af 

overskridelse af det maksimale lydniveau, tidspunktet for standsning af arbejdet og specifikke supplerende 

foranstaltninger. For yderligere at reducere investeringens indvirkning på Marsvin (Phoconea phoconea) 

har investoren samtidig forpligtet sig til at anvende afbødningsforanstaltninger i overensstemmelse med 

retningslinjerne fra det tyske BSH (2019). For at begrænse omfanget af undervandsstøj under pælearbejdet 

under hensyntagen til den kumulative virkning var investoren desuden forpligtet til at tilpasse sig 

tidsplanen for pælearbejdet for andre havvindmølleparker, der er planlagt i nærheden, hvis der er nogen, 

således at antallet af samtidige pælearbejder ikke overstiger to, med samtidig brug af lufttæpper og 

støjmålinger. I betragtning af den bløde startmetode og den gradvise fyldning af bassinet med 

møllekonstruktioner vil en sådan metode til udførelse af arbejdet desuden sikre, at den gradvist stigende 

støjemission vil gøre det muligt for dyrene at forlade den ubehagelige zone, inden det egentlige arbejde 

påbegyndes. Desuden blev investoren forpligtet til at træffe en række afbødende foranstaltninger, når det 

er nødvendigt at detonere militært materiel på stedet, hvilket yderligere vil begrænse investeringens 

indvirkning på dyr i havet. Det bør derfor konkluderes, at med anvendelsen af en række løsninger under 

gennemførelsen af projektet udgør det ikke en væsentlig trussel mod bestanden af denne art i Østersøen. 

For at bekræfte ovenstående antagelse var investoren forpligtet til at overvåge havpattedyrene under 

opførelsen og udnyttelsen af investeringen. Med hensyn til de planlagte seismiske undersøgelser, som også 

kan udgøre en trussel mod de nævnte arter, vil der for at begrænse den negative indvirkning på marsvinet 

(Phoconea phoconea) blive fulgt passende procedurer for at beskytte havpattedyrene, f.eks. brug af 

afskrækkende midler og udførelse af arbejdet i den periode, hvor dyrene er mindst til stede i området. 
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På grundlag af litteraturdata (Tougaard et al. (2006) kan man forvente, at ekkolokationsaktiviteten 

hos Marsvin (Phoconea phoconea) vil være meget lavere i området omkring havbrugspladsen umiddelbart 

efter afslutningen af arbejdet, men at denne aktivitet kan stige efter flere års drift af investeringen, hvilket 

kan være et resultat af oprettelsen af det kunstige rev, som er en fødeplads for fisk. For at bekræfte 

ovenstående antagelser var investor forpligtet til at foretage overvågning i dette omfang. 

Bygge- og anlægsaktiviteter i forbindelse med pælearbejdet udgør også en risiko for fisk. Det skal 

bemærkes, at anvendelsen af ovennævnte afbødningsforanstaltninger for Marsvin (Phoconea phoconea), 

herunder lufttæppe og opretholdelse af støjgrænsen under pælefundering, også er 

afbødningsforanstaltninger for fisk. Det skal dog bemærkes, at fisk under naturlige forhold først og 

fremmest reagerer på støj ved at forsøge at undgå den ved at flygte. Derfor må det antages, at når der 

opstår støj, vil fisk hovedsageligt blive overfisket. Under hensyntagen til anvendelsen af ovennævnte 

afbødningsforanstaltning og investeringens fase, dvs. langsom fyldning af bassinet med vindmøller og 

gennemførelse af arbejdet ved hjælp af soft start-metoden, bør det konkluderes, at gennemførelsen af 

investeringen ikke vil udgøre en væsentlig trussel mod den eksisterende ichthyofauna i Østersøen, heller 

ikke med hensyn til grænseoverskridende virkninger. I tilfælde af detonation af militært materiel vil der 

desuden blive foretaget sonarundersøgelser af det område, hvor der potentielt kan ske detonation, for at 

kontrollere tilstedeværelsen af stimer af vigtige og følsomme arter, og i tilfælde af fund af ophobninger 

(samlinger) af fisk vil der blive anvendt afskrækkelsesmetoder. 

Elektromagnetiske felter, der genereres af kabler, der forbinder de enkelte møller under drift, kan 

påvirke fiskenes orientering, hvilket kan være relevant i en grænseoverskridende sammenhæng. Den 

tilgængelige litteratur i denne henseende viser imidlertid ikke, at der er sket væsentlige ændringer i 

vandrende fisks adfærd. Derfor bør omfanget af disse virkninger på nuværende tidspunkt anses for at være 

ubetydelige. Det skal dog påpeges, at der som led i projektets gennemførelse kun planlægges installeret 

mellemspændingskabler i skærme, og at de elektriske og magnetiske feltværdier omkring kablet derfor vil 

blive reduceret til baggrundsniveauet. Desuden vil nedgravning af kablerne i 3 m dybde yderligere 

reducere påvirkningen af marine organismer. 

De analyser, der blev foretaget i forbindelse med denne procedure, viste også, at investeringen ikke vil 

få nogen væsentlig indvirkning på den økonomiske fiskerisektor, heller ikke i grænseoverskridende 

sammenhæng. Det skal bemærkes, at FEW Baltic II er placeret uden for værdifulde fiskepladser og de 

vigtigste biflodder til fiskepladserne. Den analyse, der blev foretaget som led i denne undersøgelse, viste, 

at FEW Baltic II ikke vil påvirke fiskebestandenes størrelse negativt, men som følge af oprettelsen af nye 

levesteder (såkaldte kunstige rev) kan fiskebestandene lokalt stige. I forbindelse med fiskeri skal det 

bemærkes, at under opførelsen og nedlukningen af projektet vil området for FEW Baltic II være udelukket 

fra almindelig skibstrafik, herunder fiskerfartøjer, på grund af nødvendigheden af at sikre sikkerheden for 

fartøjer, der sejler, og som er i bevægelse. På projektets benyttelsesstadie forventes det imidlertid, at der 

kan fiskes i dette område, hvilket fremgår af den betingelse, som den myndighed, der deltager i 

proceduren, og som samtidig er søfartsmyndighed, har stillet. På grund af muligheden for akkumulering 

af virkningerne af gennemførelsen og udnyttelsen af FEW Baltic II sammen med virkningerne af andre 

havvindmølleparker vil de polske søfartsadministrationer efter aftale med de investorer, der er ansvarlige 

for opførelsen af havvindmølleparker i den polske eksklusive økonomiske zone, og enheder, der er 

involveret i fiskerierhvervet, udvikle principper for sikkert fiskeri i det område, hvor virkningerne kan 

forekomme.
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På baggrund af ovenstående, er de tekniske løsninger, der anvendes i forbindelse med 

gennemførelsen af projektet, samt de betingelser, der i denne beslutning er fastsat for gennemførelsen af 

projektet med hensyn til ichthyofauna, forventes det ikke, at gennemførelsen af projektet vil udgøre en 

væsentlig trussel mod fiskebestandene i Østersøen og dermed mod fiskeriet. 

For så vidt angår avifauna bør følgende antages.  

De planlagte vindmølleparker ved Slupsk Shoal kan udgøre en betydelig barriere langs 

trækkorridorer for havfugle og andre arter, der er beskyttet ikke blot i de polske Natura 2000-områder, men 

også i de svenske og danske områder, herunder det danske F129 Rønne Banke-område og det svenske 

Hoburgs bank och Midsjöbankarna SE0330308, og dermed bidrage til at forstyrre sammenhængen i 

netværket af Natura 2000-områder. 

De fugletrækretninger, der blev registreret i forbindelse med de undersøgelser, der blev gennemført 

med henblik på rapporten, var typiske for de særlige sæsoner for fugletræk, med tydelige tendenser: 

forårstræk: 50 % - nordøstlig retning; efterårstræk: 49 % - sydvestlig retning. Den højeste intensitet af 

fugletræk, både om dagen og om natten, blev hovedsagelig registreret i tredje del af april, tredje del af 

september og midten af oktober. 

Blandt de arter, der var kendetegnet ved en betydelig forekomst (over tærsklen på 1 % af den 

samlede biogeografiske population), og som samtidig vidner om tilstedeværelsen af zoner med vigtige 

migrationskorridorer for disse arter i den internationale biogeografiske population, var der fire arter: 

Sortand (Melanitta nigra): 5 - 6 % i forårssæsonen (ca. 44.300 ind.) og 1 % i efterårssæsonen (ca. 7.700 

ind.); Alk (Alca torda): 1 - 2 % i forårssæsonen (ca. 2.000 ind.) og 2 - 3 % i efterårssæsonen (ca. 3.900 

ind.); Dværgmåge (Larus minutus) : 1 - 2 % i forårssæsonen (ca. 1.300 ind.) og 2 - 3 % i efterårssæsonen 

(ca. 2.400 ind.) og Havlit (Clangula hyemalis): l% i forårssæsonen (ca. 19,0 tusinde ind.). Af den gruppe af 

fugle, der er kendetegnet ved deres brug af luftrummet over FEW Baltic II-området, blev den højeste 

forekomstkategori i forhold til procentdelen af den biogeografiske population (kategori 1 %) imidlertid 

registreret for Dværgmåge (Larus minutus). 

Den største risiko som følge af kollision med vindmøller i drift og barrierevirkning vil være 

forbundet med driften af de planlagte vindmølleparker til havs. Derfor blev der med henblik på denne 

undersøgelse foretaget analyser af risikoen for kumulative virkninger for 9 planlagte projekter i 

Østersøområdet på forskellige udviklingsstadier, såsom Södra Midsjöbanken beliggende i en afstand af 

59,5 km (nordøstlig retning), North Baltic beliggende i en afstand af 50 km (nordøstlig retning), Central 

Baltic II beliggende i en afstand af 1,4 km (østlig retning), Central Baltic III beliggende i en afstand af 32,6 

km (østlig retning), Baltic Power i en afstand på 53 km (østgående), Baltica 1 i en afstand på 60,6 km 

(nordøstgående), Baltica 2 i en afstand på 14,5 km (østgående), Baltica 3 i en afstand på 33,5 km (østgående) 

og Baltex-2 i en afstand på 17,5 km (vestgående). Oprettelsen af en sammenhængende barriere i dette 

område kan også hindre populationernes bevægelser mellem de nærmeste lignende overvintringsområder 

på Slupsk Bank, Midland Bank og Hoburgs Bank. Modelforsøg af den kumulative barriereeffekt, der er 

udført inden for rammerne af denne procedure, viser, at for den migrerende avifauna viser stigningen i 

energiudgifterne som følge af omgåelse af det undersøgte område med i alt 10 områder af OWF-

investeringer generelt, at (9 OWF + FEW Baltic II) ikke når op på 10 % af energiudgifterne under 

vandringen. For nøglearter udgør stigningen i energiforbruget følgende: for  Dværgmåge (Larus minutus), 

der trækker om foråret 5,24%, Alk (Alca torda) under forårstrækket ca. 3,96%; Havlit (Clangula hyemalis) 

under forårstrækket 1,34%; Sortand (Melanitta nigra) under forårstrækket 1,48%.
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Med hensyn til yderligere udpegede indikatorarter vil stigningen i energiudgifterne ikke overstige 2 % af 

referenceværdien for de identificerede forårstrækruter og således: for gæs Anserini, under forårstrækket 

ca. 0,74 %, for Trane (Grus grus), under forårstrækket ca. 1,46 %. I efterårstrækket blev der for alle de 

analyserede fuglearter registreret en mindre stigning i længden af trækruterne og i energiudgifterne end i 

forårstrækket. På grundlag af den gennemførte modellering af kollisioner, kumulerede kollisioner og 

modellering af energitab som følge af barriereeffekten og den kumulerede barriereeffekt blev der ikke 

fundet nogen mulighed for en væsentlig negativ indvirkning af FEW Baltic II sammen med andre 

investeringer af denne type på de analyserede bestande af trækkende fuglearter. Men under hensyntagen 

til den fremtidige udvikling af offshore vindenergi i Østersøen samt andelen af vandrende Havlit (Clangula 

hyemalis) i undersøgelsesområdet fra populationer, der overvintrer i den sydvestlige del af Østersøen, 

samt den generelle tilbagegang for Havlit (Clangula hyemalis), forpligtede investoren sig til at efterlade 

en 4 km bred korridor mellem FEW Baltic II og den tilstødende vindmøllepark, således at fuglene kan 

flyve gennem vindmølleparkkomplekset som en barriere for fugletræk og dermed reducere det forudsagte 

energitab, som er beregnet ovenfor, samt til periodisk slukning af vindmøllerne på grundlag af indikationer 

fra radarsystemet, som automatisk registrerer fuglenes trækruter og automatisk, på grundlag af 

radarbilledanalyse, tildeler oplysninger, der gør det muligt at bestemme størrelsen af flyvende fugle og 

flyveparametre, højde, hastighed og form af vandringsruten. For at vurdere effektiviteten af den anvendte 

løsning har investoren desuden været forpligtet til at foretage overvågning af trækkende fugle, herunder 

identifikation af artssammensætning og grupper af trækfugle, variabilitet i trækintensitet og fænologi, 

måder at udnytte luftrummet på og parametre for fugletræk - med særlig hensyntagen til 

beskyttelsesobjekter inden for de særlige fuglebeskyttelsesområder Natura 2000 i Østersøområdet, samt 

overvågning af fugledødeligheden. Dette vil gøre det muligt at vurdere effektiviteten af de anvendte 

minimeringsforanstaltninger og om nødvendigt indføre yderligere foranstaltninger. 

Samtidig skal det bemærkes, at de bemærkninger og anmodninger, som de udsatte lande har fremsat 

under de grænseoverskridende procedurer, er blevet analyseret under denne procedure, og en detaljeret 

redegørelse for de rejste spørgsmål findes i bilag 3 til denne afgørelse. 

Vindkraftværker er ikke opført i kataloget over projekter, hvor det er muligt at oprette et område med 

begrænset anvendelse. Projektet vil også omfatte undersøiske elkabler og understationer, hvor der i 

henhold til lovgivningen er mulighed for at oprette et sådant område. Det forventes imidlertid ikke, at 

disse anlæg vil overtræde miljøkvalitetsstandarderne, og derfor er der ikke behov for at oprette et område 

med begrænset anvendelse for projektet. 

I den gennemførte procedure blev hele projektets indvirkning på miljøet analyseret, idet der blev lagt 

særlig vægt på havmiljøet, naturmiljøet, herunder Natura 2000-områder, akustisk klima og luftforurening. 

På grundlag af oplysningerne i ovennævnte dokumentation blev betingelserne for projektets 

gennemførelse og udnyttelse, der sikrer miljøbeskyttelse, fastlagt. 
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Med henblik på at kontrollere resultaterne af den vurdering af projektets indvirkning på miljøet, der er 

foretaget i forbindelse med denne procedure, og for at undersøge effektiviteten af de foranstaltninger, der 

er gennemført for at beskytte særlige miljøelementer, herunder de emner, der skal beskyttes i Natura 2000-

området, indeholder denne afgørelse henstillinger vedrørende overvågning af investeringer og overvågning 

efter investeringen i forbindelse med artikel 82(l)(2)(c) i OOS-loven, der dækker følgende emner: vand- og 

havbundssedimentkvalitet, sedimentspredning, havpattedyr, ichthyofauna, støj, havpattedyr og 

ichthyofauna i tilfælde af ammunitionsdetonation, benthos, havfugle, trækfugle, fugledødelighed og 

flagermus. Overvågningsforudsætningerne bør uddybes i yderligere faser i forbindelse med 

gennemførelsen af projektet og derefter, inden arbejdet med investeringen påbegyndes, forelægges for den 

regionale direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin til godkendelse. 

Efter analysen af de forelagte miljødokumenter fremkom der ingen grunde, der kunne tyde på, at der 

skulle foretages en ny vurdering af projektets miljøpåvirkning i forbindelse med proceduren for udstedelse 

af den afgørelse, der er omhandlet i artikel 72, stk. 1, stk. 1, i OOS-loven. 

Grundlaget for afgørelsen af sagen var vurderingen af alle de beviser, der blev indsamlet i løbet af sagen, 

hvorved enheden opfyldte betingelserne i artikel 75, stk. 1, 77, stk. 1, og 80 i forvaltningsloven. 

Denne afgørelse blev truffet på grundlag af bestemmelserne i loven af 3. oktober 2008 om 

miljøoplysninger og miljøbeskyttelse, offentlig deltagelse i miljøbeskyttelse og 

miljøkonsekvensvurderinger (Dz. U. af 2021, 247 med ændringer) under hensyntagen til: 

- resultaterne af aftalerne og udtalelserne fra de myndigheder, der er involveret i proceduren; 

- resultaterne i rapporten om projektets indvirkning på miljøet og dets tillæg; 

- resultaterne af proceduren for offentlig deltagelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 80 i 

OOS-loven; 

- resultaterne af den undersøgelse af den grænseoverskridende påvirkning, der er foretaget i 

overensstemmelse med konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet i en grænseoverskridende 

sammenhæng, som blev udarbejdet i Esbo den 25. februar 1991 (EFT af 3. december 1991); 

- det materielle og formelle omfang, der skal fastsættes i afgørelsen i overensstemmelse med artikel 82 og 

85 i loven om OOS. 

På baggrund af ovenstående er afgørelsen som følger. 

 

Følgende bilag udgør en integrerende del af afgørelsen: 

Bilag 1 - Karakteristika for det samlede projekt. 

Bilag 2 - Projektets beliggenhed 

Bilag 3 - Svar på bemærkninger og forslag, der blev fremsat under den offentlige høring, herunder 

proceduren i forbindelse med grænseoverskridende virkninger, der blev gennemført i overensstemmelse 

med konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet i en grænseoverskridende sammenhæng, der 

blev indgået i Espoo den 25. februar 1991, i det følgende benævnt Espookonventionen (lovtidende af 3. 

december 1991). 

 

KOMMENTAR 

 

Parterne kan klage over denne afgørelse til generaldirektøren for miljøbeskyttelse gennem den regionale 

direktør for miljøbeskyttelse i Szczecin inden for 14 dage efter afgørelsen er truffet. I henhold til artikel 

127 i den administrative retsplejelov kan en part inden for klagefristen give afkald på at indgive en klage 

over den offentlige myndighed, der har truffet afgørelsen.
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Fra den dato, hvor den sidste part i sagen afgiver en erklæring om afkald på retten til at klage til det 

offentlige forvaltningsorgan, bliver afgørelsen endelig og juridisk bindende, hvilket betyder, at der ikke 

er mulighed for at klage over afgørelsen til Voivodship Administrative Court. 

 

Ansøgeren har betalt stempelafgift for udstedelsen af denne afgørelse på 205 PLN i overensstemmelse 

med loven af 16. november 2006 om stempelafgift (lovtidende af 2021, punkt 1923 med ændringer). 
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