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Anmeldelse af en plan eller et program med potentielt betydelige 
miljøpåvirkninger - SMV – protokol 
 
Fastlæggelse af, om arealer er egnet til vindmøller til havs i den 
tyske eksklusive økonomiske zone (EEZ) 
 
Arealer N-6.6 og N-6.7 i Nordsøens tyske EEZ 
     
     

 

 

Kære alle   

De tyske forbundsmyndigheder for søfart og hydrografi (BSH) un-
dersøger i øjeblikket, om arealer N-6.6 og N-6.7 i Nordsøens EEZ er eg-
nede til opførelse og drift af vindmøller på havet i overensstemmelse 
med § 12, stk. 5, i Wind Energy at Sea Act (WindSeG). Der foretages en 
strategisk miljøvurdering som led i proceduren for egnethedsprøvning. 

I overensstemmelse med artikel 10 i protokollen om strategisk miljøvur-
dering til konventionen om vurdering af påvirkningerne på miljøet på 
tværs af grænserne (SMV-protokollen) vil jeg gerne informere dig om 
udkastet til plan og beslutningsproceduren.   

Vedlagt sender jeg udkastet til planen samt det ikke-tekniske resumé og 
vurderingen af miljørapportens grænseoverskridende påvirkninger (ud-
kast) med anmodning om deltagelse af de berørte danske myndigheder 
og offentligheden. Den fuldstændige dokumentation på tysk (udkastene 
til egnethedsundersøgelsen, egnethedsvurderingen og miljørapporterne 
samt de vigtige rapporter for de respektive arealer, som BSH har til 
rådighed) findes på BSH‘s hjemmeside på https://www.bsh.de/EN/TO-
PICS/Offshore/Offshore_site_investigations/offshore_site_investigati-
ons_node.html. 
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Myndighederne og offentligheden kan senest den 03.08.2022 skriftligt 
fremsætte bemærkninger, bemærkninger og indsigelser med henblik på: 

 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Abteilung O/O33 (Ordnung des Meeres)   

Bernhard-Nocht-Str. 78 
20359 Hamburg 

eller pr. e-mail til  EingangOdM@bsh.de 

 

I proceduren for offentlig deltagelse udelukkes alle kommentarer, der 
ikke er baseret på særlige privatretlige titler, efter udløbet af kommentar-
perioden. 

Jeg vil også gerne henlede Deres opmærksomhed på den høring, der 
skal afholdes på tysk den 31. august 2022 for at drøfte hovedpunkterne i 
egnethedsvurderingen, hovedindholdet af udkastet til miljørapporter 
samt kommentarer og udtalelser og muligheden for at tilmelde sig den 
(se meddelelsen til de tyske myndigheder og offentligheden af 20. maj 
2022, som er gengivet nedenfor). 

De to testede arealer N-6.6 og N-6.7 er placeret i Nordsøens tyske eks-
klusive økonomiske zone (se kort). Arealerne er mindst 112 km (N-6.6) 
og 98 km (N-6.7) fra grænsen til dansk EEZ. I følge den foreløbige vur-
dering vil projekterne sandsynligvis ikke have en væsentlig grænseo-
verskridende miljøindvirkning. 
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Oplysninger om beslutningsprocessen: 

Planlægningen af offshorevindmølleparker i Tyskland foregår i en etape-
vis proces. På grundlag af den maritime fysiske planlægning definerer 
den tekniske planlægning af planen for udvikling af arealer til offshore 
vindenergi samt deres netforbindelse og tidsmæssig udvikling.  Efterføl-
gende vil de definerede arealer successivt blive forhåndsundersøgt med 
hensyn til havmiljøet, opførelsesområdet, vind- og oceanografiske 
forhold og arealernes egnethed til opførelse og drift af vindmøller på ha-
vet. Der foretages en strategisk miljøvurdering som led i eg-
nethedsprøven. Et areales egnethed afgøres ved en lovforordning, som 
kan indeholde retningslinjer for det senere projekt. Der gives derefter til-
bud om passende arealer. Den pågældende tilbudsgivers specifikke 
planlægning af vindmølleparker kræver en godkendelse inden opførel-
sen. Der vil blive foretaget en miljøkonsekvensvurdering som led i pro-
cessen for godkendelse. 

Den nuværende procedure vedrører egnethedsprøven i arealer N-6.6 og 
N-6.7 i Nordsøens tyske eksklusive økonomiske zone. Proceduren skal 
være afsluttet ved udgangen af dette år, således at udbuddet for arealer 
N-6.6 og N-6.7 kan bekendtgøres i begyndelsen af 2023. Efter udbuddet 
skal godkendelsesproceduren for vindmølleparken finde sted. Vind-
mølleparker på arealerne skal påbegynde driften i 2028. 

 

Den 20. mai 2022 blev de tyske myndigheder og offentligheden under-
rettet som følger: 

I henhold til § 12, stk. 4, i WindSeeG kontrollerer det organ, der er ansvarligt for 
den foreløbige undersøgelse, et areales egnethed i henhold til § 10, stk. 2, i 
WindSeeG. Det ansvarlige organ for den indledende undersøgelse er 
forbundsnetværksagenturet (BNetzA).  Den har den foreløbige undersøgelse, 
der er foretaget af forbundskontoret for søfart og hydrografi (BSH) 
overensstemmelse med en administrativ aftale for arealer i den eksklusive 
økonomiske zone (EEZ), § 11, stk. 1, i WindSeG. BSH er derfor ansvarlig for den 
foreløbige undersøgelse, herunder undersøgelsen af et arealens egnethed. 

Hvis egnethedsundersøgelse viser, at det pågældende areal er egnet til udbud i 
henhold til del 3, afsnit 2, i WindSeeG, skal dette resultat og den kapacitet, der 
skal installeres på dette areal, fastsættes ved forordning som grundlag for den 
efterfølgende udbudsprocedure af BNetzA i henhold til § 12, stk. 5, første 
punktum, i WindSeeG. 

BSH er i øjeblikket i gang med at gennemføre egnethedsundersøgelsen for 
arealer N-6.6 og N-6.7. Disse arealer vil blive sendt i udbud af BNetzA i 2023 i 
overensstemmelse med del 3, afsnit 2, i WindSeeG og vil blive taget i drift i 
kalenderåret 2028. 

BSH har undersøgt, om opførelsen og driften af vindmøller på havet på disse 
arealer opfylder kriterierne og kravene i § 10, stk. 2, punktum 1 WindSeG i. V. 
m. § 5, stk. 3, og § 48, stk. 4, sætning 1 WindSeeG. I henhold til § 35, stk. 1, nr. 
1 UVPG i. f. m. nr.1.18 i bilag 5 til UVPG skal der også foretages en strategisk 
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miljøvurdering. Inden for disse rammer gennemføres der en national offentlig 
og myndighedsdeltagelse samt en grænseoverskridende deltagelse.  

Den 20. september 2019 offentliggjorde BSH indledningen af proceduren for 
indledende undersøgelse af arealerne N-6.6 og N-6.7 på grundlag af 
arealudviklingsplanen 2019 i henhold til § 12, stk. 1, i WindSeeG. Desuden 
offentliggjorde BSH et dokument om deltagelse om emnet og omfanget af de 
indledende undersøgelser. Den 15. november 2019 blev der afholdt en høring i 
henhold til § 12, stk. 2, i WindSeeG for at drøfte undersøgelsrammen med 
henblik på udarbejdelsen af udkastene til miljørapporter. 
Undersøgelsesrammen for arealer N-6.6 og N-6.7 blev fastlagt og offentliggjort 
på BSH's hjemmeside. 

BSH har udarbejdet et udkast til egnethedsundersøgelsen, en lovforordning om 
egnethedsvurderingen samt udkast til miljørapporter for arealer N-6.6 og N-
6.7. 

Udkastet til egnethedsvurdering (udkast til den 3. Windenergie-auf-See-
Verordnung) er et lovforslag, som endnu ikke er færdigbehandlet i 
forbundsregeringens ministerier og endnu ikke er vedtaget. 

Udkastene til egnethedsundersøgelsen, egnethedsvurderingen og 
miljørapporterne samt de vigtige rapporter for de respektive arealer, som BSH 
har til rådighed, er til rådighed for inspektion i perioden fra 27.05.2022 til og 
med 27.06.2022 i åbningstiden i BSHs biblioteker i Hamburg og i Rostock på 
følgende adresser: 

Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg 
 
Mandag, onsdag 
og torsdag: 9:00 - 15:00 
tirsdag: 9:00 - 16:00 
fredag: 9:00 - 14:30 
 

Neptunallee 5, 18057 Rostock 

Mandag, onsdag 
og torsdag: 8:30 - 11:30 og  

13:00 - 15:00  
Fredag: 8:30 - 11:30 og  

13:00 - 14:00  
Lukket tirsdag. 
 
I BSH-bibliotekerne er det også muligt at få adgang til dokumenterne via en 
computer på BSH-webstedet www.bsh.de (Themen – Offshore – 
Flächenvoruntersuchung). 
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Adgang til bibliotekerne med henblik på konsultation er mulig på trods af en 
eventuel lukning af bibliotekerne for eksterne besøgende i forbindelse med de 
forebyggende foranstaltninger vedrørende coronavirus. 
 
Offentligheden har mulighed for at kommentere udkastdokumenterne senest 
den 28.07.2022. Ved opsigelsesfristens udløb er alle erklæringer, der ikke er 
baseret på særlige privatretlige titler, udelukket.  Meddelelsen om beslutningen 
om erklæringerne kan erstattes af offentlig meddelelse, hvis der skal foretages 
mere end 50 meddelelser. 

På grund af den lovbestemte tidsramme for afslutningen af 
egnethedsundersøgelsen kan fristen for indgivelse af bemærkninger principielt 
ikke  forlænges. 

Udkastene til dokumenter samt vigtige rapporter, som BSH har til rådighed 
findes på BSH's hjemmeside på  www.bsh.de (Themen  Offshore  
Flächenvoruntersuchung). 

Kommentarer og udtalelser skal stiles til: 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Abteilung O/O33 (Ordnung des Meeres)   

Bernhard-Nocht-Str. 78 
20359 Hamburg 

 
eller pr. e-mail til  EingangOdM@bsh.de 

BSH forbeholder sig ret til at offentliggøre de indsendte udtalelser og 
kommentarer helt eller delvist. Hvis du ikke er indforstået med offentliggørelse 
i sin helhed, bedes du også indsende en redigeret version, der er egnet til 
offentliggørelse. Se venligst BSH's generelle databeskyttelseserklæring på 
https://www.bsh.de/DE/Service/Datenschutz/datenschutz.html. 

Der vil blive afholdt et møde om de vigtigste punkter i egnethedsprøven, 
hovedindholdet i udkastene til miljørapporter og stillingtagen og udtalelser 

onsdag, 31.08.2022 
kl. 10:00 

som onlinekonference 
 

Reglerne om mundtlig forhandling i formelle administrative procedurer, § 67 ff. 
i VwVfG finder anvendelse på datoen for drøftelserne.  I tilfælde af fravær fra 
de involverede i høringen kan forhandlinger også finde sted uden dem. 

For at sikre en bedre planlægning af diskussionsdatoen anmodes de personer, 
der ytrer sig om deres stillingtagen eller på anden vis kommenterer, om at lade 
sig registrere pr. e-mail på  EingangOdM@bsh.de senest den 10.07.2022. De 

mailto:EingangOdM@bsh.de
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oplysninger, der er nødvendige for deltagelse i onlinekonferencen, vil derefter 
blive meddelt de registrerede deltagere i god tid. 

 

For yderligere information står jeg gerne til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

På vegne af   

Mirko Grüter 

 

Vedlagte dokumenter: 

 Udkast egnethedsundersøgelse af arealer N-6.6 og N-6.7 (N-06-
06_N-06-07_suitability_examination_DK_DRAFT) 

 Udkast Tredje bekendtgørelse vedr. Windernergie-auf-See-
Gesetz (N-06-06_N-06-07_3rd WindSeeV_DK_DRAFT) 

 Uddrag: Udkast til miljørapport vedr. egnethedsundersøgelsen 
for areal N-6.6 (N-06-
06_excerpt_environmental_report_DK_DRAFT) 

 Uddrag: Udkast til miljørapport vedr. egnethedsundersøgelsen for 
areal N-6.7 (N-06-
07_excerpt_environmental_report_DK_DRAFT) 
 

 Dokumenter på tysk (Filebox only!) 
o Udkast egnethedsundersøgelse af arealer N-6.6 og N-6.7 

(N-06-06_N-06-07_suitability_examination_DE_DRAFT) 
o Udkast Tredje bekendtgørelse vedr. Windernergie-auf-

See-Gesetz (N-06-06_N-06-07_3rd 
WindSeeV_DE_DRAFT) 

o Udkast til miljørapport vedr. egnethedsundersøgelsen for 
areal N-6.6 (N-06-06_environmental_report_DE_DRAFT) 

o Udkast til miljørapport vedr. egnethedsundersøgelsen for 
areal N-6.7 (N-06-07_environmental_report_DE_DRAFT) 

o Vigtige rapporter 
 N-06-06_2019-2020_Mam_final-report_DE 
 N-06-06_2019-2020_MigBir_final-report_DE 
 N-06-06_2019-2020_ResBir_final-report_DE 
 N-06-06_20220315_BenFisBiot_final-

report_DE_DRAFT 
 N-06-06_HydrogrV_investigation-report_DE 
 N-06-07_2019-2020_Mam_final-report_DE 
 N-06-07_2019-2020_MigBir_final-report_DE 
 N-06-07_2019-2020_ResBir_final-report_DE 
 N-06-07_20220315_BenFisBiot_final-

report_DE_DRAFT 
 N-06-07_HydrogrV_investigation-report_DE 
 N-06-06_N-06-

07_navigational_risk_assessment_DE 
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All documents are also available via the following Filebox-link: 
https://filebox.bsh.de/index.php/s/zMoNezlytoyyfhe 


