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1 Samlad bedömning 

En reducerad omfattning av Skåne Havsvindpark, med en halverad storlek på projektområdet, innebär att 

konsekvenserna under anläggningsfasen minskar för samtliga påverkansfaktorer som bedömts i MKB:n. 

Även under driftsfasen minskar konsekvenserna för samtliga påverkansfaktorer  som har bedömts i MKB:n. 

Beskrivna skyddsåtgärder i ansökan och i tillhörande MKB förblir desamma. Sammantaget gör bolaget 

ingen förändring avseende konsekvensbedömningarna, förutom konsekvensen på landskapsbilden som för 

den reducerade utformningen av vindkraftparken bedöms minska från ”måttlig” till ”liten till måttlig” vid Kap 

Arkona i norra Tyskland. Undervattensljud från anläggningsarbeten genom pålning bedöms inte heller 

sprida sig in i tyska vatten med det reducerade  projektområdet, vilket kan ske med det ursprungliga 

projektområdet. Den framtagna MKB:n beskriver därför med god marginal även den påverkan, effekter och 

konsekvenser som kan uppkomma vid anläggning och drift av det reducerade projektområdet fö r 

vindkraftparken.  

 

2 Inledning 

Det här dokumentet beskriver en reducerad omfattning av projektområdet för Skåne Havsvindpark som 

bolaget yrkar på tillstånd för i andra hand. Dokumentet innehåller också beskrivning av förändringar i 

bedömningar av miljökonsekvenser till följd av den reducerade omfattningen av projektområdet. Det är 

endast omfattningen av projektområdet som är reducerat, den tekniska utformningen är fortsatt densamma 

som i inlämnade ansökningar om tillstånd från den 24 september 2021.  

 

Anledningen till att bolaget lägger till ett lägga till ett andrahandsyrkande med ett reducerat projektområde 

som är ungefär hälften så stort, är bland annat förändringen i det säkerhetspolitiska läget i Europa sedan 

bolaget ansökte om tillstånd i september 2021. För närmare beskrivning av motivet bakom det reducerade 

projektområdet, se kompletteringsyttrandet, avsnitt 1.1. 

 

3 Reducerad omfattning av Skånes Havsvindpark 

3.1 Projektområdets utbredning  

Skåne Havsvindpark är lokaliserad i Östersjön i Arkonabassängen mellan Bornholm och grundområdet 

Kriegers flak, utanför svenskt sjöterritorium i Sveriges ekonomiska zon (EEZ), cirka 22 km söder om 

Skånes kust. Natura-2000 området Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187) är beläget väster om 

projektområdet. Reduceringen av projektområdet innebär att den södra halvan av området tas bort, så att 

projektområdet omfattar 247 km2 i stället för 533 km2, se Figur 3-1.  
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Figur 3-1 Projektområde (I) samt reducerat projektområde (II) för Skåne Havsvindpark.  

Tabell 3.1 Koordinater för positioner som avgränsar det reducerade projektområdet. Koordinaterna är angivna i 

koordinatsystem SVEREF99 TM. Det reducerade projektområdet gränsar i söder till militära övningsområden för 
NATO, i väster till Natura 2000 området Sydvästskånes utsjövatten, i nordöst till svenskt territorialvatten samt 
till farleder.   

Reducerat projektområde  

Punkt Öst  Nord  Punkt Öst  Nord  

A 6112625,23 403710,64 G 6112085,90 429583,11 

B 6113257,40 405328,80 H 6110914,57 436341,03 

C 6114242,40 407303,60 I 6110395,30 443784,58 

D 6114906,90 409003,00 J 6106405,24 440598,60 

E 6115422,03 410087,15 K 6107103,79 401302,75 

F 6112742,26 425369,82 A 6112625,23 403710,64 

 

Reduceringen innebär att projektområdet inte längre överlappar med områden för ubåtsövning som ligger 

inom tysk, dansk, och svensk ekonomisk zon. Övningsområdena benämns Bravo 2, 3, 4 och 5, koordineras 

av den tyska flottan och används av NATO (North Atlantic Treaty Organization) i tränings- och 

utbildningssyfte (Ramboll, 2019a), se Figur 3-2. I området låg tidigare också ett militärt skjutområde (ES D 

140), som inte längre är aktivt (AIP Swedish Aeronautical Information, 2021) 
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Figur 3-2 Kända militära övningsområden och projektområdet (I) samt det reducerade projektområdet (II) för 
Skåne Havsvindpark (Ramboll, 2019a).   

3.2 Projektets tekniska utformning   

Den tekniska utformningen av vindkraftverk, transformatorstationer, internkabelnät osv är oförändrad i det 

reducerade projektområdet och beskrivs i avsnitt 3.1 och 3.2 i MKB:n, samt i teknisk beskrivning till 

ansökan (Bilaga C). Även möjliga avstånd mellan vindkraftverken i utformningen av den slutliga placeringen 

kommer vara oförändrade. I figur 3-3 visas exempellayout Reducerat projektområde med 100 vindkraftverk. 

Det minsta avståndet mellan de olika vindkraftverk i och plattformarna till havs är fortsatt planerat till minst 

1000 m. Plattformar och transformatorstation visas inte i exempellayout Reducerat projektområde eftersom 

dialog fortsatt med svenska kraftnät om var anslutningen av elen från vindkraftparken kommer att vara 

lokaliserad. Som angivet i ansökan kommer den närmare placeringen av vindkraftverken att ske i samråd 

med myndigheter. Slutlig layout kommer att justeras efter samråd, för att beakta befintlig infrastruktur, 

farleder för sjötrafik, försvarsintressen, marinarkeologi, etc. 

 

Den totala effekten för vindkraftparken är planerad att fortsatt bli ca 1500 MW, vilket motsvarar en 

elproduktion på cirka 7 TWh per år. Det är lika stor installerad effekt och möjlig produktion av el som i det 

ursprungliga projektområdet. 
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Figur 3-3 Exempellayout Max (I) i projektområde med 125 vindkraftverk, samt exempellayout Reducerat 
projektområde (II) med 100 vindkraftverk. 

Tabell 3.2 Summering av projektområdets storlek, totalt installerad effekt, antal och storlek på vindkraftverk vid 
tre olika exempellayouter. Exempellayout Max och Rådande teknik avser det ursprungliga området, 
exempellayout Reducerat projektområde avser det reducerade projektområdet.   

 Exempellayout 

Max  

Exempellayout 

Rådande teknik  

Exempellayout 

Reducerat 

projektområde 

Projektområdets storlek 533 km
2
 533 km

2
 247 km

2
 

Totalt installerad effekt  1500 MW 1500 MW 1500 MW 

Antal vindkraftverk 125 100 100 

Minsta höjd av den lägsta delen av rotorbladet ovan 

vattenytan 

30 m 30 m 30 m 

Rotordiameter 320 m 240 m 240 m 

Maximal höjd för rotorblad ovan vattenytan 385 m 270 m 270 m 
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4 Konsekvenser vid reducerad omfattning av Skåne Havsvindpark  

En reducerad omfattning av Skåne Havsvindpark med en halverad storlek på projektområdet innebär att 

konsekvenserna under anläggningsfasen minskar för samtliga påverkansfaktorer1 som har bedömts i 

MKB:n. Även under driftsfasen bedöms konsekvenserna för samtliga påverkansfaktorer 2 som har bedömts i 

MKB:n att minska med det reducerade projektområdet. Beskrivna skyddsåtgärder i ansökan och tillhörande 

MKB förblir desamma.  

 
I och med den minskade påverkan bedöms även konsekvensbedömningarna som har utförts i MKB:n att 
minska. En försumbar konsekvens kommer dock fortfarande att vara försumbar, eller ingen, när påverkan 
och effekten av påverkan minskar.   

 
1 Suspenderade sediment, Sedimentation, Undervattensljud, Fysisk störning av havsbotten, Fysisk störning ovan vattenytan, 
Utsläpp till luft, Introduktion av främmande arter samt Belysning.  
2 Luftburet ljud, Undervattensljud, Fysisk störning av havsbotten, Fysisk störning ovan vattenytan, Skuggning, Utsläpp till luft, 

Belysning, Visuella effekter, Magnetiska fält, Introduktion av främmande arter, Förändring av hydrografi och vattenkvalitet  
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Tabell 4.1 visar konsekvensbedömningarna för anläggningsfas och driftsfas i MKB:n avseende 

projektområdet, samt de konsekvensbedömningar som avser det reducerade projektområdet. Även om 

påverkan minskar med det reducerade projektområdet bibehåller bolaget bedömningarna för samtliga 

receptorer, förutom för receptorn Landskapsbild, rekreation och friluftsliv där konsekvensen bedöms minska 

från måttlig till liten – måttlig vid fotopunkten Kap Arkona i Tyskland. 

 

I avsnitt 4.1 - 4.7 beskrivs den minskade påverkan vid anläggnings- och driftsfas för receptorerna marina 

däggdjur, landskapsbild, sjöfart, militära övningsområden, riksintressen, kumulativ påverkan, samt 

gränsöverskridande påverkan. Även på övriga receptorer som ingår i MKB:n minskar påverkan från 

projektet, men dessa beskrivs inte ytterligare i detta dokument.   
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Tabell 4.1 Konsekvensbedömningar för de olika receptorerna under anläggnings- och driftsfas för 

projektområdet samt för reducerat projektområde. Bedömningarna av konsekvenser kvarstår för samtliga 
receptorer med reducerat projektområde, förutom för receptorn Landskapsbild, rekreation och friluftsliv där 

konsekvensen för landskapsbilden bedöms minska från måttlig till liten – måttlig vid fotopunkten Kap Arkona i 
Tyskland. 

Receptor Påverkansfaktor Övergripande bedömning av 

konsekvens för projektområdet 

Övergripande bedömning av 

konsekvens för reducerat 

projektområde 

  Anläggningsfas/Driftsfas Anläggningsfas/Driftsfas 

Klimat och 

luftkvalitet 

Klimat Liten/Positiv Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Luftkvalitet Försumbar/Försumbar Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Bentisk fauna 

och flora 

Suspenderade 

sediment 

Försumbar/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Sedimentation Försumbar/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning på 

havsbotten 

Liten/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fisk  Suspenderade 

sediment 

Liten/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Sedimentation Försumbar/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Undervattensljud Liten/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Skuggning - /Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Magnetiska fält -/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning av 

havsbotten 

-/Positiv Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning av 

vattenytan 

-/Positiv Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Marina däggdjur Undervattensljud Liten/Försumbar Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Suspenderat 

sediment 

Försumbar/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fåglar Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Försumbar/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fladdermöss Belysning Försumbar/Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning i luft -/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Kulturarv Fysisk påverkan Försumbar/Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  
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Receptor Påverkansfaktor Övergripande bedömning av 

konsekvens för projektområdet 

Övergripande bedömning av 

konsekvens för reducerat 

projektområde 

  Anläggningsfas/Driftsfas Anläggningsfas/Driftsfas 

Landskapsbild, 

rekreation och 

friluftsliv 

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Försumbar/ Försumbar - Måttligt Ändrad konsekvens vid 

fotopunkten Kap Arkona i 

Tyskland. Konsekvensen för 

landskapsbilden bedöms minska 

från måttlig till liten – måttlig. 

Kommersiellt 

fiske 

Suspenderade 

sediment 

Försumbar/- 

 

Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Undervattensljud Liten/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Försumbar/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning av 

havsbotten 

-/Positiv Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Sjöfart och 

farleder 

Fysisk påverkan 

ovan vattenytan 

Försumbar/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Luftfart Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Försumbar/Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Miljöövervakning

s-stationer 

Sedimentation  Försumbar/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning av 

havsbotten 

Liten/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Infrastruktur Fysisk störning av 

havsbotten 

Försumbar/Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Råmaterial och 

naturtillgångar 

Sedimentering Ingen/försumbar /- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Militära 

övningsområden 

Fysisk störning på 

havsbotten 

Liten/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Liten/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Riksintresse 

Vindbruk 

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

-/Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Riksintresse 

Kulturmiljövård, 

Friluftsliv och 

landskapsbildsk

ydd 

Visuella effekter -/ Försumbar - Måttligt Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår  

Riksintresse 

Totalförsvar  

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Liten/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Fysisk störning på 

havsbotten 

Liten/Liten  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 
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Receptor Påverkansfaktor Övergripande bedömning av 

konsekvens för projektområdet 

Övergripande bedömning av 

konsekvens för reducerat 

projektområde 

  Anläggningsfas/Driftsfas Anläggningsfas/Driftsfas 

Riksintresse 

Yrkesfiske  

Suspenderat 

sediment 

Försumbar/ - Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Sedimentation 
Försumbar/ -  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Undervattensljud 
Försumbar/ -  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Riksintresse 

kommunikation 

– Sjöfart  

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Försumbar/Liten Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Riksintresse 

kommunikation 

sjöfart  

Undervattensljud 

Liten/Liten Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Natura 2000 -  

Sydvästskånes 

utsjövatten 

Suspenderat 

sediment och 

sedimentation 

Försumbar/- Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Undervattenljud Liten/-  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Natura 2000 – 

Falsterbohalvön 

Undervattensljud Försumbar/-  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Natura 2000 – 

Adler grund och 

Rønne banke 

Suspenderat 

sediment och 

sedimentation 

Försumbar/-  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Fysisk störning luft - /Försumbar  Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Natura 2000 – 

Bakkebrædt och 

Bakkegrund 

Suspenderat 

sediment och 

sedimentation 

Försumbar / - Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Kumulativ 

påverkan 

Undervattensljud, 

Fysisk störning ovan 

vattenytan 

Liten/Liten Ingen ändring, bedömningen av 

konsekvenser kvarstår 

Gränsöverskri-

dande påverkan 

Undervattensljud, 

Fysisk störning ovan 

vattenytan, Visuella 

effekter 

Liten/- Liten-måttlig Undervattensljud vid pålning 

väntas inte längre spridas in i tyskt 

vatten. Ändrad konsekvens vid 

fotopunkten Kap Arkona i 

Tyskland. Konsekvensen för 

landskapsbilden bedöms minska 

från måttlig till liten – måttlig. 

Bedömningen av konsekvenser 

kvarstår dock sammantaget som 

för ursprungliga projektområdet. 
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4.1 Marina däggdjur  

Med det reducerade projektområdet kommer området där beteendepåverkan på marina däggdjur kan 

uppkomma att minska, se Figur 4-1. Undervattensljud som kan leda till beteendepåverkan sträcker sig som 

mest ca 2,8 km, eller ca 6,7 km in i Natura 2000-området Sydvästskånes Utsjövatten för tumlare respektive 

säl. Det motsvarar ytor där en beteendepåverkan kan uppkomma inom Natura 2000-området om 125 km2 

för säl (157 km2 för projektområdet), samt en yta av 35 km2 för tumlare (51 km2 för projektområdet). Detta 

innebär att det är ca 10 % för säl (14% för projektområdet) och ca 3 % för tumlare (4% för projektområdet) 

av Natura 2000-området3 inom vilka beteendepåverkan kan uppstå vid pålning.     

 

Gällande undervattensbuller under anläggningen från pålningen, kopplat till de marina däggdjuren, 

bedömdes konsekvensen i MKB:n som liten, se avsnitt 12.9.2.1. Denna bedömning kvarstår för den 

reducerade utformningen av vindkraftparken då styrkan av undervattenbullret kommer att vara i samma 

storlek. Dock kommer tiden för anläggningsarbeten, och därmed undervattenbullret, att minska. Den 

sammantagna konsekvensen kvarstår dock som i framtagen MKB, och bedöms vara liten även för den 

reducerade utformningen av vindkraftparken.  

 

 
Figur 4-1. Ytor där beteendepåverkan kan uppkomma på tumlare (3600 meter runt ljudkällan) och säl (7500 
meter rund ljudkällan) från undervattensljud vid pålning vid projektområdet (I) respektive reducerat 

projektområde (II).  

 

4.2 Landskapsbild, rekreation och friluftsliv  

Från Sverige och från danska Bornholm kvarstår bedömningarna av visuell påverkan som måttliga till 

försumbara även för den reducerade utformningen av vindkraftparken. Landskapsbilden från norra 

Tyskland, vid fotopunkten Kap Arkona, förändras dock och den visuella påverkan minskar, se 

visualiseringar från Kap Arkona i Bilaga 1.  

 

 
3 APåverkansarel/AN2000=x km2/1151 km2. 
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Det reducerade projektområdet innebär att avståndet mellan vindkraftparken och Kap Arkona ökar från 38 

km till 47 km. Påverkanszonerna förskjuts följaktligen med 9 km i den södra delen där vindkraftverk inte 

installeras. Detta gör att Kap Arcona, som tidigare låg i mitten av mellanzonen, återfinns i ytterkanten av 

mellanzonen på gränsen mot fjärrzonen med den reducerade utformningen  

 

Vindkraftparken kommer också att uppta en något mindre del av horisontlinjen, något färre vindkraftverk 

kommer att synas och vindkraftverken kommer att upplevas något diffusare än i den ursprungliga 

utformningen av vindkraftparken. Vindkraftparken kommer att upplevas som något mindre och längre bort 

från Kap Arkona. Det ökade innebär dessutom att antalet dagar då väderförhållanden gör det svårt att se 

vindkraftsparken från Kap Arkona ökar.  

 

I MKB:n bedömdes påverkan på landskapsbilden vid Kap Arkona som måttlig och konsekvensen för 

landskapsbilden som måttlig. Påverkan från vindkraftsparken bedöms med det reducerade projektområdet 

minska från ”måttlig” till ”liten till måttlig” vid Kap Arcona. Känsligheten vid Kap Arkona är den samma som 

tidigare och konsekvensen på landskapsbilden för den reducerade utformningen av vindkraftparken 

bedöms därmed minska från ”måttlig” till ”liten till måttlig”.  

 

4.3 Sjöfart och farleder  

Sammanfattningsvis bedöms den framtagna marina trafikanalysen med tillhörande riskbedömning, se 

avsnitt 17 i MKB:n, även behandla de risker som är kopplade till sjötrafik i relation till det reducerade 

projektområdet för vindkraftparken. När den södra delen av projektområdet är borttagen blir avståndet 

större mellan vindkraftparkens yttre gräns i söder och farleden som passerar söder om vindkraftparken.  

Detta leder till en lägre risk för kollisioner med turbiner för fartyg som passerar söder om projektområdet. 

Den nord-sydliga passagen genom projektområdet för färjelinjerna Ystad-Swinoujscie och Ystad-Sassnitz 

blir kortare med det reducerade projektområdet. Det blir också ett större område söder om projektområdet 

tillgängligt för navigering för färjor och de fartyg som går i farleden som går söder om projektområdet. Det 

minskar riskerna för kollision mellan turbiner och färjor, och mellan fartygen som går i farleden söder om 

projektområdet.  

 

Omdirigering av trafiken som i dagsläget går diagonalt genom projektområdet (nordväst till sydost) kan 

minska, då den södra delen av området nu blir fri för navigering. Dessutom kommer Trelleborgsfärjan i den 

västra delen av området inte att beröras av de västligaste turbinerna då de har tagits bort i det reducerade 

projektområdet. Detta bedöms leda till mindre omdirigering av befintlig fartygstrafik och därmed lägre risk 

för kollisioner mellan fartyg och vindturbiner.  

 

Avståndet mellan yttersta turbinerna och den fartygstrafik som passerar norr om vindkraftparken förblir det 

samma vid det reducerade projektområdet, scenariot som beskriver kollisioner mellan fartyg och turbiner 

omfattas därmed av marina riskanalysen i MKB:n, se avsnitt 17. Yrkesfiske och annan verksamhet som 

sjöräddning kommer fortfarande att påverkas av turbinerna, men inom ett mindre område. 

 

I MKB:n bedöms under driftsfasen den fysiska störningen ovan vattenytan, det vill säga vindkraftverkens 

fysiska närvaro, samt de ökade projektrelaterade fartygsrörelserna ge upphov till en liten konsekvens på 

sjöfarten och dess farleder, se avsnitt 12.15.2.1. i MKB:n. Konsekvensen bedöms som liten även för det 

reducerade projektområdet, då påverkan från vindkraftparken kommer att kvarstå, om än i minskad 

omfattning.  
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4.4 Militära övningsområden  

Det reducerade projektområdet överlappar inte med områden för ubåtsövning se Figur 3-2. I området låg 

tidigare också ett militärt skjutområde (ES D 140), det skjutområdet är inte längre aktivt (AIP Swedish 

Aeronautical Information, 2021). I MKB:n bedöms den fysiska störningen av havsbotten och den fysiska 

störningen ovan vattenytan ge upphov till en liten konsekvens för militära övningsområden vid 

vindkraftparkens anläggning och drift, se avsnitt 12.20.2. Den reducerade utformningen av vindkraftparken 

innebär färre antal vindkraftverk och en mindre ianspråktagen areal, vilket medför att den fysiska störningen 

minskar då projektområdet inte längre överlappar med de militära övningsområdena. Med vidtagna 

skyddsåtgärder under anläggning och drift, vilka anges i avsnitt 12.20.2 i MKB:n, kvarstår konsekvensen 

och bedöms fortsatt som liten även för den reducerade utformningen av vindkraftparken.  

 

4.5 Natura 2000  

Skånes Havsvindpark bedöms i MKB:n, se avsnitt 13.2.6, varken på egen hand, eller tillsammans med 

andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder, leda till skada eller betydande störning på 

arter, naturtyper eller naturmiljön i Natura 2000 området Sydvästskånes utsjövatten  (SE0430187). För 

andra närliggande Natura 2000-områden bedöms vindparken inte påverka något av områdena på ett 

betydande sätt. Därmed påverkas inte i Natura 2000-nätverket, inklusive rumsliga och funktionella 

anslutningar mellan  Natura 2000-områden. De bedömningar som redovisas avseende Natura 2000 i 

MKB:n  kvarstår även med den reducerade utformningen av vindkraftparken. 

 

Under anläggningen bedöms det i MKB:n för undervattensbuller, se avsnitt 13.2.4 i MKB:n, ge en liten 

konsekvens på Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten och de marina däggdjuren. Med det 

reducerade projektområdet kommer området där beteendepåverkan på marina däggdjur kan uppkomma att 

minska, se Figur 4-1. Bedömning för den reducerade utformningen av vindkraftparken kommer dock att 

kvarstå avseende konsekvenser för Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten då styrkan av 

undervattenbullret kommer att vara i samma storlek. Dock kommer tiden för anläggningsarbeten, och 

därmed även för undervattenbullret, att minska.  

 

Under driften av vindkraftparken skapar tillförda hårda strukturer nya habitat vilka kan fungera som 

språngbräda för arter att sprida sig över stora avstånd genom en rad kortdistans-koloniseringshändelser. 

(Glarou, Zrust, & Svendsen, 2020). Risken för detta bedöms som liten för Natura 2000-området 

Sydvästskånes utsjövatten, se avsnitt 13.2.3 i MKB:n. Då även det reducerade projektområdet medför 

långa avstånd mellan vindkraftverken, minst 1 km, kvarstår bedömningen som liten.  

 

För de tyska och polska Natura 2000-områdena  har den fysiska störningen under driftsfasen för flyttande 

fåglar bedömts som liten, se avsnitt 13.2.5 i MKB:n. Denna bedömning kvarstår för den reducerade 

utformningen av vindkraftparken då fåglarna fortfarande kommer att passera projektområdet, ett 

projektområde som dock är hälften så stort. 

 

4.6 Kumulativ påverkan  

De undervattenljud som uppkommer vid anläggning av vindkraftparken bedöms i MKB:n kunna ge upphov 

till en liten kumulativ påverkan på fisk och marina däggdjur och därmed även indirekt på Natura 2000-

nätverket, se avsnitt 14.2.4 i MKB:n. Den reducerade utformningen av vindkraftparken innebär färre antal 

vindkraftverk och en mindre ianspråktagen areal, vilket minskar omfattningen av undervattensljud under 

anläggningsfasen. Bedömningen i MKB:n kvarstår vid den reducerade omfattningen av projektområdet. En 
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liten kumulativa påverkan bedöms kunna uppkomma även för den reducerade  utformningen av 

vindkraftparken.  

 

I MKB:n bedöms en liten kumulativ påverkan kunna uppkomma på hydrografi, fågel, yrkesfiske, sjöfart och 

landskapsbild vid vindkraftparkens drift, se avsnitt 14.2.4. Den reducerade  utformningen av vindkraftparken 

innebär färre antal vindkraftverk och en mindre ianspråktagen areal vilket minskar den kumulativa 

påverkan. En liten kumulativ påverkan bedöms emellertid kunna uppkomma även för den reducerade  

utformningen av vindkraftparken.  

 

I MKB:n bedöms en positiv kumulativ påverkan kunna uppkomma på fisk vid vindkraftparkens drift, se 

avsnitt 14.2.4. Positiva kumulativa effekter som kan uppkomma från ”rev-effekten” och försämrade 

förutsättningar för att bedriva storskaligt trål- och notfiske i sydvästra Östersjön. Den reducerade  

utformningen av vindkraftparken innebär färre antal vindkraftverk och en mindre ianspråktagen areal vilket 

minskar de kumulativa effekterna. En positiv kumulativ påverkan bedöms emellertid kunna uppkomma även 

för den reducerade  utformningen av vindkraftparken.  

 

4.7 Gränsöverskridande påverkan  

I MKB:n sträcker sig gränsöverskridande påverkan över nationella gränser, och innefattar potentiell 

påverkan på marina däggdjur, fåglar, Natura 2000, radar och kommunikationsutrustning, flygtrafik, 

kommersiellt fiske, samt visuell påverkan för människor (se avsnitt 15 i MKB). Nedan beskriv Marina 

däggdjur, fåglar och Natura 2000, samt visuell påverkan för människor då det är dessa aspekter som 

förändras till följd av ett  reducerat  projektområdet.   

 

4.7.1 Marina däggdjur, fåglar och Natura 2000 

Påverkan på marina däggdjur i tyska vatten från undervattensljud från pålning bedöms inte längre uppstå 

med det reducerade projektområdet, se Figur 4-1. Sammantaget bedöms därför den gränsöverskridande 

påverkan på marina däggdjur från undervattensljud att minska. Bolaget behåller dock 

konsekvensbedömningen som liten, då individer som uppehåller sig i tyska vatten även kan befinna sig i 

svenskt vatten där beteendepåverkan kan uppstå tillfälligt vid pålningsarbeten. Sammantaget bedöms 

konsekvens förbli liten för marina däggdjur, även vid det reducerade projektområdet.  

 

Påverkan på migrerande och födosökande fåglar bedöms minska med det reducerade projektområdet. 

Påverkan på sträckande fåglar bedöms emellertid liksom tidigare som liten och inte heller det reducerade 

projektområdet motverkar bevarandestatusen för fåglar inom de utpekade områdena eller inom det område 

som planeras utökas för alfågel sydväst om Bornholm, se avsnitt 13.2 i MKB.  

 

Med den reducerade omfattningen av projektområdet kommer potentiell påverkan att minska för samtliga 

aspekter. Verksamheten inom det reducerade projektområdet bedöms även fortsatt att i liten omfattning 

leda till skada eller störning på arter, naturtyper eller naturmiljö i närliggande Natura 2000-områden. Med 

reducerad omfattning av vindkraftparken kvarstår konsekvensbedömningen som liten, avseende 

gränsöverskridande påverkan på marina däggdjur, fåglar och Natura 2000.  

 

4.7.2 Visuell påverkan för människor 

Det anges i MKB:n att vindkraftparken kommer att delvis vara synbar vissa dagar på året från den danska 

ön Bornholm, samt från norra Tyskland vid Rügenområdet. Från danska Bornholm kvarstår bedömningarna 

av visuell påverkan som försumbara även vid den reducerade utformningen av vindkraftparken. Från norra 
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Tyskland, vid fotopunkten Kap Arkona, minskar den visuella påverkan till följd av en reducerad omfattning 

av vindkraftparken. Se Bilaga 1 för uppdaterade visualiseringar från Kap Arkona.  
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Bilaga 1.  Visualisering av reducerat projektområde från Kap Arkona 


