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Anmeldelse i henhold til artikel 3 i konventionen om vurdering af 
virkningerne på miljøet i en grænseoverskridende sammenhæng 
(Espookonventionen) vedrørende en planlagt havvindmøllepark 
område O-1.3 "Wind Anchor" i den tyske eksklusive økonomiske 
zone i den sydlige del af Østersøen.  
     
 
I henhold til artikel 3, stk. 1, i Espookonventionen skal de berørte lande 
informeres og høres om projekter, der kan have grænseoverskridende 
miljøpåvirkninger. Som oprindelsespart, Forbundsrepublikken Tyskland, 
informerer Forbundsagenturet for søfart og hydrografi hermed Deres stat 
om planerne for havvindmølleparken på FEP-område O-1.3 "Wind An-
chor" i Østersøen.  
 
Oplysninger 
 
Projektområdet for OWP "Windanker" er beliggende i den tyske eksklu-
sive økonomiske zone (EEZ) i Østersøen ca. 38 km nordøst for Rügen-
kysten og nord for OWP "Wikinger". Projektområdet har en størrelse på 
25 km². Vanddybden er mellem 41 og 46 m i forhold til søkortets nulpunkt 
(SKN). Projektområdet svarer til "område O-1.3" i henhold til områdets 
udviklingsplan (FEP). 
Planlægningen af havvindmølleparken "Windanker" omfatter opførelse og 
drift af 21 havvindmøller samt en offshore transformerplatform (OSS) og 
kabling i vindmølleparken. 
 
Den planlagte type havvindmøller har en rotordiameter på 230-240 m og 
en totalhøjde på ca. 260 m med en planlagt navhøjde på 140-145 m. Den 
nominelle effekt af denne type vindmølle er på mellem 14 og 15 MW. Ha-
vvindmøllerne vil blive funderet ved hjælp af monopile fundamentstruktu-
rer. I forbindelse med den videre planlægning vil det blive afgjort, om der 
er behov for beskyttelse mod vandskure. 

 

Dienstsitz Rostock  

Datum 

24.01.2022 
 

Durchwahl 

+ 49 (0) 381 4563 - 835 
 

Geschäftszeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

5111/FlächeO-1.3 

Windanker/PFV/2022 

      

Neptunallee 5 

18057 Rostock 

Tel.: + 49 (0) 381 4563 – 5 

Fax: + 49 (0) 381 4563 – 948 

posteingang@bsh.de 

www.bsh.de 

 

Bankverbindung: 

Bundeskasse – Dienstort Kiel – 

 

IBAN: 

DE18 2000 0000 0020 0010 66 

BIC: MARKDEF1200 

 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

DE 811239341 

 



   

 2 

 
For område O-1.3 i den tyske eksklusive økonomiske zone i Østersøen, 
som er defineret i områdeudviklingsplanen 2020, er egnetheden allerede 
blevet fastlagt ved den første bekendtgørelse om gennemførelse af loven 
om vindenergi på havet (første bekendtgørelse om vindenergi på havet - 
1. bekendtgørelse om vindenergi på havet) i overensstemmelse med § 
12, stk. 5, første punktum, i loven om vindenergi på havet. I 1. WindSeeV 
fastlægges specifikationerne for det efterfølgende projekt i overensstem-
melse med § 12 stk. 5, sætning 2 og sætning 3 i WindSeeG, og den ka-
pacitet, der skal installeres på stedet, fastlægges i overensstemmelse 
med § 12 stk. 5, sætning 1 sammenholdt med § 10 stk. 3 i WindSeeG. 
 
For opførelse og drift af vindmøller og relaterede projekter i den tyske 
eksklusive økonomiske zone kræves der en planlægningsgodkendelse-
sprocedure med miljøkonsekvensvurdering og en godkendelsesafgørelse 
i form af en planlægningsgodkendelsesafgørelse i henhold til den tyske 
lov om vindenergi på havet af 13. oktober 2016 (BGBl. I s. 2258, 2310), 
senest ændret ved artikel 1 i loven af 3. december 2020 (BGBl. I s. 2682), 
(WindSeeG). Der kræves også godkendelse i planlægningsafgørelsen i 
overensstemmelse med WindSeeG for installation af kabler i parken på 
kontinentalsoklen og for transformerplatformen. 
 
Jeg vil gerne påpege følgende:  
I henhold til § 15, stk. 4, i UVPG er projektet en del af en planlægnings- 
og godkendelsesproces i flere faser. Da der forud for proceduren i hen-
hold til § 15, stk. 4, i UVPG er gennemført en anden planlægnings- eller 
godkendelsesprocedure, hvor der er foretaget en (strategisk) miljøvur-
dering, skal miljøkonsekvensvurderingen begrænses til yderligere 
væsentlige eller andre væsentlige miljøpåvirkninger og til nødvendige 
opdateringer og uddybninger. 
 
Deres land har allerede været involveret i den indledende undersøgelse 
af område O-1.3, som resulterede i en afgørelse om egnethed.  
På grundlag af resultaterne af den foreløbige undersøgelse og de nu 
tilgængelige sammenlignelige parametre (sammenlignet med modelsce-
narierne) for det konkrete projekt samt Deres deltagelse i proceduren for 
den foreløbige undersøgelse antager jeg, at der ikke kan forventes nogen 
væsentlige grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet.  
 
Det føderale søfarts- og hydrografiske agentur vil nu gennemføre en sco-
pingprocedure i overensstemmelse med loven om vurdering af virknin-
gerne på miljøet (UVPG) med henblik på projektsponsorens indgivelse af 
ansøgningen i september 2022. I henhold til § 15 i UVPG har scopingpro-
ceduren til formål at informere bygherren på et tidligt tidspunkt om indhol-
det, omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, som bygherren 
sandsynligvis skal medtage i VVM-rapporten (omfanget af undersøgel-
sen). Informationen og høringen kan også omfatte andre aspekter af pro-
ceduren, navnlig tidsplanen, de myndigheder, der skal inddrages, eller in-
dhentning af ekspertrapporter.  
 
Med henblik herpå har bygherren forelagt BSH relevante dokumenter om 
projektets karakteristika, herunder dets størrelse eller kapacitet, og stedet 
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samt om de mulige miljømæssige virkninger, som jeg vedlægger som bi-
lag. 
Inden jeg informerer bygherren om omfanget af vurderingen, vil jeg give 
dig mulighed for at fremsætte bemærkninger. Denne bør omfatte emnet, 
omfanget og metoderne for den miljøkonsekvensvurdering, der skal gen-
nemføres. Resultatet dokumenteres af BSH, og omfanget af vurderingen 
fastlægges efterfølgende af BSH. 
 
Deltagelse med forelæggelse af de specifikke og relevante dokumenter til 
miljøkonsekvensvurderingen, såsom miljørapporten, er planlagt til slutnin-
gen af 2022, og den efterfølgende høring om det specifikke projekt er 
planlagt til 2023. 
 
Deltagelse i den grænseoverskridende VVM-procedure: her scoping 
Under henvisning til artikel 3, stk. 3, i Espookonventionen anmoder For-
bundsrepublikken Tyskland, repræsenteret ved Federal Maritime and 
Hydrographic Agency, om eventuelle bemærkninger i forbindelse med 
scopingproceduren senest den 25. februar 2022 og:  
1. for at bekræfte modtagelsen af meddelelsen,  
2. Angiv, om dit land har til hensigt at deltage i den VVM-procedure, der 
vil finde sted på et senere tidspunkt.  
3. kommentere omfanget af projektets miljøkonsekvensvurdering. 
4. indsende eventuelle bemærkninger fra offentligheden i dit land. 
Svaret på denne meddelelse bedes sendt pr. e-mail til følgende adresse: 
EingangOdM@bsh.de og jeannette.edler@bsh.de. 
 
I dit svar bedes du angive sagsnummeret "Az: 5111/Fläche O-1.3 Wind-
anker". 
 
For Federal Maritime and Hydrographic Agency  
På vegne af  
 

 
Jeannette Edler  
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Høringsdokument (dansk) 
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