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CLV eng. Cable Laying Vessel, et fartøj, der er specialiseret i lægning af 

undersøiske kabler   

Miljøbeslutning Beslutning om miljøforhold  

Dz. U. Lovtidende 

Generaldirektoratet for 

Miljøbeskyttelse 

[GDMB] 

Generaldirektøren for Miljøbeskyttelse 

GW Gigawatt 

GWh Gigawatt-time 

HELCOM Kommissionen for Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøen, også kaldet 

Helsingforskommissionen 

HVAC Højspændingsvekselstrøm (eng. High Voltage Alternating Current)  
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km kilometer 
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l liter 

IP tilslutningsinfrastrukturen for el. 

IP HVP BI tilslutningsinfrastrukturen for el., der forbinder HVP BI m. Det Nationale 

Elektricitetssystem 

m meter 

Mm Sømil 

NES Det Nationale Elektricitetssystem  

HVP Havvindmøllepark  

HVP BI/ HVP Baltic I/ 

Projekt 

Havvindmøllepark HVP Baltic I 

OTS Offshore-understation  

MW Megawatt  

MWh Megawatt-time 

Natura 2000 Et netværk af beskyttede naturområder i Den Europæiske Union. 

HVP BI område et havområde udlagt til opførelse af en havvindmøllepark i henhold til 

tilladelse til etablering  

af kunstige øer 

TTA benthosindeks, »tilstedeværelse af typiske arter« 

MKV Miljøkonsekvensvurdering 

OO BI (1 Mm) et havforskningsområde, der omfatter området, hvor HVP Baltic I skal 

opføres, m. en potentiel konsekvenszone m. en bredde på mindst 1 sømil 
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OO BI (2 Mm) et havforskningsområde, der omfatter området, hvor HVP Baltic I skal 

opføres, m. en potentiel konsekvenszone m. en bredde på mindst 2 sømil 

PL-1992 Det Nationale Geodætiske Koordinatsystem 1992 (NGKS 1992) 

POM-plan Lokalplan for de indre farvande, territorialfarvandet og den eksklusive 

økonomiske zone i skala 1:200 000, vedtaget i henhold til Ministerrådets 

Forordning af 14. april 2021.  

(Dz.U. [Lovtidende] af 2021 pos. 935) 

PHO De Polske Havområder 

PHO.60.E 

 

Et havområde, der stemmer overens m. lokalplanen for de polske 

havområder, hvor HVP BI planlægges opført 

TEKØ/beslutning om 

valg af etableringssted 

Tilladelse til etablering og anvendelse af kunstige øer, konstruktioner og 

anlæg i de polske havområder  

MK-rapport  Mijøkonsekvensrapport  

RDMB Regionaldirektør for Miljøbeskyttelse 

HSRD Havstrategirammedirektiv 

VRD Vandrammedirektiv 

FUF eng. Remotely Operated Underwater Vehicle, fjernstyret undervandsfartøj  

EU Den Europæiske Union 

Offshore-loven Lov af 17. december 2020 r. om fremme af produktion af elektricitet i 

havvindmølleparker (Dz.U. [Lovtidende] af 2021 pos. 234 m. senere 

ændringer) 

Miljøvurderingsloven Lov af 3. oktober 2008 om myndighedernes pligt til at stille oplysninger om 

miljøet og miljøbeskyttelse, samfundets deltagelse i 

miljøbeskyttelsesprocessen og om miljøkonsekvensvurderinger (Dz.U. 

[Lovtidende] af 2021 pos. 2373 konsolideret udgave m. senere ændringer) 

Miljølovgivningsloven Lov af 27. april 2001 Miljølovgivning (Dz.U. [Lovtidende] 2021 pos.1973 

konsolideret udgave m. senere ændringer) 

WGS World Geodetic System 

EØZ Den Eksklusive Økonomiske Zone 

 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 1 

1 INDLEDNING 

MFW Bałtyk I S.A. er et målselskab m. ansvar for forberedelse og gennemførelse af et projekt 

vedrørende opførelse af HVP Baltic I m. tilhørende infrastruktur, herunder en produktionsø beregnet til 

strømoverførsel til Det Nationale Elektricitetssystem ("Projekt", "HVP Baltic I projekt"). Projektet 

gennemføres i samarbejdet mellem Equinor og Polenergi.  

MFW Bałtyk  I S.A., som bygherre, ansøger om fastlæggelse af omfanget af Miljøkonsekvensrapporten 

(„MKR”) i forbindelse med en miljøbeslutning („MB”) for havvindmøllepark HVP Baltic I i havområde 

60.E. m. en samlet maksimal installeret kapacitet på 1560 MW, m. tilhørende infrastruktur, som er 

nødvendig til opførelse og drift heraf („Projektet”, „HVP Baltic I”). For nærmere oplysninger om 

elementerne i det planlagte projekt se Afsnittene 4.1- 4.3 nedenfor.  

 

2 INDHOLDET AF OPLYSNINGSSKEMAET FOR PROJEKTET 

Dette Oplysningsskema for Projektet er udarbejdet på grundlag af kravene i art. 62a stk. 1 i lov af 3. 

oktober 2008 om myndighedernes pligt til at stille oplysninger om miljøet og miljøbeskyttelse, 

samfundets deltagelse i miljøbeskyttelsesprocessen og om miljøkonsekvensvurderinger  

(Dz.U. [Lovtidende] af 2021 pos. 2373 konsolideret udgave m. senere ændringer), i det følgende 

benævnt „Miljøvurderingsloven”. Tabel 2.1 nedenfor viser hvor det ønskede indholdselement findes  

i oplysningsskemaet.  

Tabel 2.1 Indholdselement i Oplysningsskemaet for Projektet 

Nr. Indholdselement i skemaet  Sted i Skemaet - 

Afsnitsnummer  

1 Type, egenskaber, skala og beliggenhed af entreprisen Afsnit 4 

2 Arealet af den anvendte ejendom og anlægsarbejdet samt deres hidtidige 

anvendelsesformål og vegetationsdække 

Afsnit 6 

3 Teknologitype  Afsnit 8 

4 Eventuelle projektvarianter Afsnit 9 

5 Forventet mængde af forbrugt vand, råvarer, materialer, brændstoffer og energi Afsnit 10 

6 Miljøbeskyttende foranstaltninger Afsnit 11 

7 Typer og den forventede mængde af stoffer el. energi, der tilføres miljøet ved 

anvendelse af miljøbeskyttende løsninger 

Afsnit 12 

8 Potentielle grænseoverskridende miljøpåvirkninger Afsnit 16 

9 Beskyttede områder i henhold til lov af 16. april 2004 om naturbeskyttelse  Afsnit 14 

10 Igangværende og gennemførte projekter i området, hvor det pågældende 

projekt planlægges gennemført, og i konsekvenszonen for projektet, el. 

projekter, hvis konsekvenser indgår i konsekvenszonen for det planlagte projekt 

- i det omfang deres konsekvenser kan medføre kumulering af konsekvenserne 

m. det planlagte projekt. 

Afsnit Błąd! Nie 

można odnaleźć 

źródła odwołania. 

11 Risiko for et alvorligt svigt el. en naturkatastrofe el. en byggekatastrofe Afsnit 18 

12 De forventede mængder og typer af produceret affald og dets 

miljøkonsekvenser 

Afsnit 13 
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3 ANGIVELSE AF BYGHERREN, DER ANSØGER OM UDSTEDELSE  
AF TILLADELSEN, DENS HOVEDKONTOR OG ADRESSE 

Tabel 3.1 Oplysninger om bygherren (ansøgeren) 

Bygherrens navn: MFW Bałtyk I S.A. 

Adresse: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa 

Kommune: Hovedstaden Warszawa 

Distrikt: Hovedstaden Warszawa 

Amt: Mazowieckie 

KRS [Nummer i Statens 

Domstolsregister]:  

0000335266 

NIP [polsk SE-nr.]: 5862243743 

REGON [polsk CVR-nr.]: 220853643 

4 TYPE, EGENSKABER, SKALA OG BELIGGENHED AF PROJEKTET 

4.1 PROJEKTETS TYPE OG EGENSKABER  

Det planlagte projekt omfatter opførelse og drift af havvindmøllepark HVP Baltic I. 

Projektet vil blive gennemført i Polens eksklusive økonomiske zone, ca. 81 km væk fra landet på højde 

med Łeba kommune (det pommerske amt).  

Formålet med projektet er fremstilling af elektrisk energi med anvendelse af en vedvarende energikilde 

i form af vind. Vindens kinetiske energi omdannes til den mekaniske energi for den roterende rotor. 

Dernæst bliver den mekaniske energi omdannet i generatoren til lavspændingsvekselstrøm, som 

derefter omformes til mellemhøj el. høj spænding og sendes til en offshoretransformatorstation vha. 

intern el-infrastruktur. Vindmølleparkens forventede levetid er 25-35 år. 

Ansøgeren er i besiddelse af en tilladelse til opførelse og anvendelse af kunstige øer, konstruktioner og 

anlæg i de polske havområder (i det følgende benævnt „TEKØ” el. „beslutning om valg af 

etableringssted”), som er blevet udstedt for Projektet under dets daværende navn „Havvindmøllepark 

Det Nordlige Østersø” af Minister for Transport, Anlægsarbejder og Den Maritime Økonomi ved 

beslutning af 16. juli 2012 (HVP nr./1a/12, sagsnummer GT7wp/62/1182060/MFW/1a/2012). I henhold 

til lov af 21. marts 1991 om Republikken Polens havområder og søfartsadministration  (Dz.U. 

[Lovtidende] 2022 pos. 457 konsolideret udgave), er tilladelsen gyldig i 35 år m. mulighed for 

forlængelse af gyldighedsperioden i driftsfasen.  

Havvindmøllepark HVP Baltic I vil bestå af:  

◼ maks. 104 havvindmøller, hvis væsentligste dele er: et fundament, et tårn samt en nacelle- og 

rotorenhed, 

◼ maks. 2 offshoretransformatorstationer (”OTS”), 

◼ maks. 250 km interne elkabler og telekommunikationskabler, der forbinder:  

• de enkelte havvindmøller med hinanden (i kabelkredsløb) 

• vindmøllegrupper m. offshoretransformatorstationer, 

• offshoretransformatorstationer m. hinanden. 

Som led i projektet vil der også etableres al infrastruktur, som er nødvendig til vindmølleparkens 

opførelse og drift.  

Ansøgning om en beslutning om miljømæssige betingelser for havvindmøllepark HVP Baltic I omfatter 

ikke en samling af udstyr til strømoverførsel (i henhold til lov af 17. december 2020 om fremme 

af produktion af elektricitet i havvindmølleparker (Dz.U. [Lovtidende] 2021 pos. 234 konsolideret 
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udgave m. senere ændringer) fra den planlagte havvindmøllepark til Det Nationale 

Elektricitetssystem.  

En samling af udstyr til strømoverførsel, som er genstand for en særskilt administrativ procedure 

vedrørende en beslutning om miljømæssige betingelser, bliver dog inkluderet i analyse af kumulative 

virkninger og omfatter følgende elementer: 

◼ eksportkablerne fra en offshore-understation, der indgår som led i havvindmøllepark HVP Baltic  

I (det ansøgte projekt) til ilandføringsstedet el. evt. til en offshore-understation, der udgør en del af 

en samling af udstyr til strømoverførsel, og dernæst fra den pågældende station til 

ilandføringsstedet, 

◼ landeksportkabler, der bliver udlagt fra ilandføringsstedet til en onshore-understation, 

◼ en onshore-understation m. transformatorudstyr og  

◼ landeksportkabler, der leder vekselstrøm, udlagt fra onshore-understationen til understationen for 

Det Nationale Elektricitetssystem (NES), hvorfra elektriciteten dernæst bliver eksporteret til det 

polske transmissionsnet.  

HVP Baltic I vil omfatte ca. 10-15 km korridorer til eksportkabler, der indgår som led i en samling af 

udstyr til strømoverførsel, der bliver udelukket fra omfanget af en teknisk rapport om 

miljøkonsekvenserne for havvindmøllepark HVP Baltic I og henført under en særskilt administrativ 

procedure.  

Tegning 4.1 viser elementer i HVP Baltic I-projektet, der indgår som led i Foretagendet (mærket m. en 

rød rektangel), og øvrige elementer i Projektet, som kun bliver set på i lyset af kumulative virkninger.  

Kilde: Equinor / Polenergia  

Den maksimale totaleffekt for den planlagte HVP Baltic I udgør i henhold til den opnåede TEKØ 1560 

MW. Den endelige installerede effekt for vindmølleparken og den samlede elektricitetsproduktion bliver 

afhængig af antallet og type af de anvendte generatorer og de meteorologiske forhold, den installerede 

effekt for vindmølleparken vil dog ikke overstige ovenstående maksimale effekt.  

Bygherren forventer, at Foretagendet vil kunne gennemføres etapevis. HVP Baltic I vil producere 

elektricitet alt efter behovene for Det Nationale Elektricitetssystem („NES”).  

Nedenstående Tabel 4.1 viser de karakteristiske tekniske parametre for det planlagte Projekt.  

Tabel 4.1 De karakteristiske tekniske parametre for det planlagte Foretagende. 

De tekniske parametre for HVP Baltic I 

Afstand mellem HVP og kysten Ca. 81 km 

Det areal, hvorpå det bliver muligt at opføre en HVP i 

henhold til etableringstilladelsen [TEKØ]. 

128,53 km2 

Tegning 4.1 Et billede, der forestiller hovedkomponenter i HVP Baltic I-projektet 
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De tekniske parametre for HVP Baltic I 

Dybdeområdet for havbunden  16 – 42 m  

Planlagt antal vindturbiner Op til 104 

Minimumsafstande mellem de enkelte vindturbiner 

(regnet fra akserne for de enkelte konstruktioner)  

800 m 

Den forventede opsætning af vindturbiner  Fundamenter af gravitationstypen, monopæle, tripod 

(trebensfundament) el. jacket (gitterfundament) 

Totaleffekten for HVP Højst 1560 MW 

Forventet årlig elektricitetsproduktion 6 864 000 MWh (hvis det antages, at 

kapacitetsudnyttelsesgraden er 50%) 

Den samlede længde af højspændingsledninger inde i 

HVP 

250 km 

Offshore-understation  Maks. 2 stationer 

Kilde: Equinor / Polenergia  

4.2 KLASSIFIKATION AF PROJEKTET 

Genstanden for ansøgningen, som nærværende oplysningsskema er vedlagt til, er fastlæggelse af de 

miljømæssige betingelser for det planlagte projekt, der består i opførelse af en vindmøllepark  

i Østersøen.  

Ansøgning om en beslutning vedrørende de miljømæssige betingelser bliver indgivet af Bygherre 

MFW Bałtyk I S.A.  

Retsgrundlaget for iværksættelse af en procedure vedrørende en beslutning om de miljømæssige 

betingelser for det planlagte Projekt, er miljøvurderingsloven. Endvidere kan den planlagte HVP 

potentielt kræve iværksættelse af en procedure vedrørende grænseoverskridende miljøkonsekvenser 

af hensyn til muligheden for at grænseoverskridende konsekvenser indtræffer – området for 

havvindmøllepark HVP Baltic I grænser direkte op til Sveriges Eksklusive Økonomiske Zone („EØZ”) og 

er beliggende ca. 47 km væk fra Danmarks Eksklusive Økonomiske Zone. Polens pligter for så vidt 

angår gennemførelse af grænseoverskridende miljøkonsekvensvurderinger fremgår yderligere af 

Espookonventionen.  

Det planlagte projekt vil omfatte opførelse af en HVP, som vil bestå af: 

◼ havvindturbiner, 

◼ offshore-understationer, 

◼ interne energi- og telekommunikationskabler. 

Som led i Projektet vil der også etableres al infrastruktur, som er nødvendig til vindmølleparkens 

opførelse og drift. Den pågældende infrastruktur kan bl.a. inkludere helikopterlandingspladser installeret 

på offshore-understationer.  

I henhold til gældende projektkvalifikation i medfør af § 2 stk. 1 pkt. 5 i Ministerrådets Forordning af 10. 

september 2019 om projekter, som potentielt kan have store miljøkonsekvenser (Dz.U. [Lovtidende] 

2019 pos.1839), omfatter projekter, som potentielt kan have store miljøkonsekvenser, dvs. projekter  

i „Gruppe I”: „anlæg, der anvender vindenergi til produktion af elektricitet: a) m. den samlede nominelle 

kraftværkeffekt på mindst 100 MW, b) som bliver placeret i Republikken Polens havområder”,  

dvs. havvindturbiner.  

Endvidere omfatter projekter, som potentielt kan have store miljøkonsekvenser, 

helikopterlandingspladser (§ 3 stk.1 pkt. 61 „andre landingspladser end dem, der er opført  
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i § 2 stk. 1 pkt. 30, el. landingspladser, undtagen landingspladser, der omhandles i Sundhedsministerens 

Bekendtgørelse af 27. juni 2019 om akutmodtagelsen (Dz. U. [Lovtidende] 2021 pos. 2048)”), som 

potentielt kan installeres på offshore-understationer.  

Det følger heraf, at opførelse af HVP Baltic I vil kræve udarbejdelse af en Rapport om projektets 

miljøkonsekvenser og opnåelse af en beslutning om de miljømæssige betingelser (BMB) inden en 

ansøgning om byggetilladelse indgives .  

Endvidere vil opførelse af HVP Baltic I indebære etablering af offshore-understationer og 

højspændingsledninger. Understationer henregnes ikke under projektgruppe I el. projektgruppe II  

i Forordning om projekter, som kan have store miljøkonsekvenser, ligesom undersøiske 

elektricitetskabler selvstændigt ikke kræver opnåelse af en beslutning om miljømæssige 

betingelser.   

I henhold til art. 75 i miljøvurderingsloven har Regionaldirektøren for Miljøbeskyttelse („RDMB”) i Gdańsk 

kompetence til at træffe en beslutning om de miljømæssige betingelser for den planlagte 

havvindmøllepark. Det påhviler dette organ i forbindelse m. gennemførelse af en 

miljøkonsekvensvurdering i henhold til art. 104 stk. 1 pkt. 1 i miljøvurderingsloven at høre de berørte 

medlemsstater herom via Generaldirektøren for Miljøbeskyttelse („RDMB”). I henhold til 

Espookonventionen vil Parterne individuelt el. i fællesskab træffe hensigtsmæssige, effektive 

foranstaltninger med henblik på at forebygge, reducere og kontrollere betydelige negative 

grænseoverskridende miljøkonsekvenser af den planlagte aktivitet. 

I overensstemmelse med Den Polske Virksomhedsklassifikation er hovedaktiviteten, der planlægges af 

Bygherren i det pågældende område aktivitet, som henhører under kode 35, 11, Z – 

elektricitetsproduktion.  

4.3 SKALA, OMFANG OG BELIGGENHED AF PROJEKTET  

Projektet vil placeres i den sydvestlige del af Østersøen i Polens Eksklusive Økonomiske Zone, i et 

område, som er anført i den opnåede tilladelse til opførelse og anvendelse kunstige øer, konstruktioner 

og anlæg i de polske havområder. Tilladelsen fastlægger formen og arealet af havområdet, hvor 

vindmølleparken kan opføres og tages i brug.  

Projektet vil blive gennemført ca. 80 km væk fra den polske kyst, på højde med Smołdzino kommune 

og Łeba kommune (det pommerske amt). Den korteste afstand i en lige linje fra vindmølleparkens 

grænser til kysten er 81 km.  

Arealet af området (havområdet), som er udlagt til gennemførelse af HVP Baltic I i henhold til 

etableringstilladelsen udgør 128,53 km2. Det skal understreges, at ovenstående område ikke er identisk 

med det område, hvor det bliver muligt at placere de enkelte komponenter i projektet, dvs. dets 

planlægningsområde. Begrænsninger med hensyn til det område, hvor Projektet skal gennemføres, 

fremgår af de detaljerede bestemmelser i den opnåede etableringstilladelse og lokalplanen for de polske 

havområder, vedtaget ved Ministerrådets Forordning af 14. april 2021 om vedtagelse af en lokalplan for 

de indre farvande, territorialfarvandet og den eksklusive økonomiske zone i skala 1:200 000  

(Dz. U. [Lovtidende] 2021 pos.935), kaldet „POM-planen”. 

TEKØ forpligter Bygherren til at planlægge anlægget, således at ingen af de planlagte faciliteter, dvs. 

vindturbiner, understationer el. interne kabler er placeret mindre end 2 sømil (Sm) fra de eksisterende 

sejlruter og mindre end 500 km fra den ydre grænse af havområdet, hvor havvindmøllepark HVP Baltic 

I vil blive opført. 

Yderligere begrænsninger på dette område fremgår af bestemmelserne i POM-planen, der foreskriver, 

at det i havområde 60.E, som er udlagt til udvikling af offshorevindenergi, hvor HVP Baltic I vil blive 

opført, er forbudt at opføre kunstige øer og konstruktioner i en afstand på mindre end 2 km fra grænsen 

af Natura 2000-området "Hoburgs bank och Midsjöbankarna" (områdekode SE0330308). 

Det planlagte projekt vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i POM-planen.  
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De geografiske koordinater for punkterne, der udpeger området for HVP Baltic I i henhold til 

etableringsbeslutningen, er vist i Tabel 4.2. Vanddybden i dette område varierer fra ca. 16 m til ca. 42 

m. 

Tabel 4.2 De geografiske koordinater for punkterne, der udpeger området for HVP Baltic I i henhold 

til etableringsbeslutningen 

 Koordinatsystem WGS 84 DD°MM’SS.ss’’ 

Punktnummer Længdegrad (E) Breddegrad (N) 

1 17°22’48.0842” 55°35’12.9062” 

2 17°18’13.6818” 55°33’28.6638” 

3 17°18’45.1652” 55°33’13.8068” 

4 17°25’18.6708” 55°31’52.4230” 

5 17°24’30.7190” 55°28’28.3090” 

6 17°23’21.1507” 55°28’58.3008” 

7 17°11’27.7087” 55°28’43.9310” 

8 17°08’45.0747” 55°29’53.4755” 

9 17°08’05.9219” 55°31’45.3848” 

Kilde: TEKØ 

Placeringen af HVP Baltic I er også vist på nedenstående kort: oversigtskortet (Tegning 4.2) og det 

detaljerede kort (Tegning Tegning 4.3).    

Tegning 4.2  Placering af den planlagte havvindmøllepark HVP Baltic I i Østersøen 

Kilde: Equinor / Polenergia  



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 7 

Tegning 4.3 Kort med de geografiske koordinater for den planlagte HVP Baltic I 

Kilde: Equinor / Polenergia  

 

 

5 KONKLUSIONER I DE STRATEGISKE DOKUMENTER   

5.1 DOKUMENTER PÅ INTERNATIONALT OG EUROPÆISK PLAN (HELCOM / 
BSAP / DEN EUROPÆISKE GRØNNE REFORM)  

5.1.1 De Forenede Nationers havretskonvention  

De Forenede Nationers havretskonvention undertegnet i Montego Bay d. 10. december 1982, 

(UNCLOS) er et af de vigtigste dokumenter vedrørende anvendelse af havvand. Bestemmelserne  

i Konventionen understreger territorialfarvandets suverænitet (art. 2). Det er bl.a. art. 60 i ovenstående 

Konvention, som er af væsentlig betydning, idet den vedrører spørgsmålet om opførelse af kunstige 

øer, anlæg og konstruktioner i eksklusive økonomiske zoner.  

Den planlagte investering, som er i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser i Lokalplanen 

for de indre farvande, territorialfarvandet og den eksklusive økonomiske zone i skala 1: 200 000, i det 

følgende benævnt POM-planen, og de vedtagne administrative bestemmelser, opfylder kravene  

i UNCLOS. 

5.1.2 Konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne  

Konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, undertegnet i Espoo 

d. 25. februar 1991 (i det følgende benævnt: „Espookonventionen”) fastlægger de proceduremæssige 

rammer for gennemførelse af miljøkonsekvensvurderinger på tværs af landegrænserne for de projekter, 

der kan have en betydelig negativ grænseoverskridende indvirkning på miljøet i forbindelse med den 
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planlage aktivitet. I henhold til Espookonventionen „betyder grænseoverskridende påvirkninger enhver 

form for påvirkning, som ikke udelukkende er af global karakter, der indtræder i territoriet under partens 

jurisdiktion og skyldes den planlagte aktivitet, hvis fysiske årsag helt el. delvist er beliggende i territoriet 

under jurisdiktionen for en anden part”.  

Espookonventionen vedrører „grænseoverskridende” spørgsmål, dvs. spørgsmålene, der går på tværs 

af de nationale grænser, og identificerer „oprindelseslandene” og „de berørte parter”. 

Oprindelseslandene er de lande (herunder deres Eksklusive Økonomiske Zoner), hvor opførelsen vil 

finde sted. De berørte stater er de stater, som på en bestemt måde kan være udsat for projektets 

påvirkninger, selv om byggearbejdet ikke vil blive udført på deres område.  

Det planlagte Projekt er fuldt ud placeret inden for grænserne af Republikken Polens Eksklusive 

Økonomiske Zone.  

Det polske nationale retsgrundlag for en procedure vedrørende grænseoverskridende 

miljøkonsekvenser er miljøvurderingsloven.  

Med hensyn til det foreslåede Projekt, kræver Espookonventionen - som et første skridt - at Republikken 

Polens regering underretter de potentielt berørte parter tidligst muligt, dog senest på det tidspunkt, hvor 

den polske offentlighed bliver informeret herom, om, at det overvejes at udføre aktiviteter, som er opført 

i Bilag 1 til Konventionen.  

Det foreslåede Projekt er opført i det ændrede og på det nuværende tidspunkt gældende Bilag 1 pkt. 22 

til Konventionen, i del "Større anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)". 

Sverige og Danmark henhører under de potentielt berørte parter, der skal underrettes.  

5.1.3 Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet 

Det internationale samarbejde inden for miljøbeskyttelse i Østersøregionen har næsten 10 år gammel 

tradition og fungerer baseret på Helsinkikonventionen (Dz. U. [Lovtidende] 2000 Nr. 28 pos. 346). 

Konventionen fastlægger samarbejdsreglerne for alle de baltiske lande inden for omfattende beskyttelse 

af Østersøen mod enhver form for forurening, og dens udøvende organ er Helsinki-kommissionen 

(HELCOM) m. hovedkontor i Helsinki. Aktiviteterne, der iværksættes inden for rammerne af HELCOM, 

herunder Handlingsplanen for Østersøen (HPØS), vedrører både havvandet og det samlede 

afvandingsområde til Østersøen. 

Det planlagte Projekt er foreneligt m. ideen om bæredygtig udvikling og Den Europæiske Unions 

klimapolitik, der opstiller retningslinjerne for HELCOMs aktiviteter. 

5.1.4 Den Europæiske Grønne Reform 

Den Europæiske Grønne Reform har fastlagt planen for en omstillingsændring, der består i omdannelse 

af Den Europæiske Union til et klimaneutralt område til 2050. Medlemstaterne har også defineret et 

delmål og forpligtet sig til begrænsning af emissionerne af drivhusgasser med mindst 55 procent til 2030 

i forhold til niveauerne i 1990. Anvendelse af vedvarende energi i form af vindkraft vil medvirke til 

opfyldelse af disse målsætninger. 

En af aktiviteterne, som er planlagt inden for rammerne af Den Europæiske Grønne Reform, er også 

mindskning af Den Europæiske Unions afhængighed af eksterne energikilder. Europa-Kommissionen 

har identificeret vindenergi som den dominerende teknologi til elproduktion til 2050 og planlagt opførelse 

af havvindmølleparker m. en samlet installeret effekt på op til 450 GW. Anlæggene i Østersøregionen 

kan opnå en effekt på 85 GW til 2050.  

Det planlagte Projekt er foreneligt m. bestemmelserne i dokumentet. 
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5.1.5 Øvrige dokumenter og bestemmelser på internationalt plan. 

EU's strategi for Østersøregionen (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region Action Plan 

– EUSBSR, 2018) inden for energi identificerer bl.a. følgende målsætninger: 

◼ rent vand i havet; 

◼ troværdige elektricitetsmarkeder; 

◼ forbedring af den globale konkurrencedygtighed for Østersøregionen; 

◼ tilpasning til ændringerne, forebyggelse af risici og styring af risici. 

Blandt andre europæiske initiativer kan nævnes Interreg South Baltic Programme 2021-2027. Som led 

i dette program blev der identificeret 4 prioritetsakser, heraf særlig betydning for udvikling af offshore-

vindenergi tillægges akse »2. Sustainable South Baltic – promoting sustainable development and blue, 

and green economy” (Bæredygtig Sydøstersø - fremme af bæredygtig udvikling samt blå og grøn 

økonomi) samt planlægning heraf som led i aktiviteten “M 2.1. Supporting transition towards green 

energy” (Fremme af overgangen til grøn energi). 

Det planlagte Projekt er foreneligt m. bestemmelserne i European Union Strategy for the Baltic 

Sea Region Action Plan og Interreg South Baltic Programme 2021-2027. 

5.2 DOKUMENTER PÅ NATIONALT PLAN - POLEN („OFFSHORE-LOVEN”, PEP 
2040, POM-PLANEN)   

5.2.1 Lov om fremme af produktion af elektricitet i havvindmølleparker 

Lov af 17. december 2020 om fremme af produktion af elektricitet i havvindmølleparker  

(Dz.U. [Lovtidende] af 2021 pos. 234 m. senere ændringer), i det følgende benævnt offshore-loven, 

fastlægger bl.a. reglerne og betingelserne for forberedelse og gennemførelse af investeringer inden for 

opførelse af havvindmølleparker samt reglerne for anvendelse af en havvindmøllepark. Endvidere 

fastlægger loven kravene til opførelse, drift og afvikling af havvindmølleparker. 

I henhold til lovens bestemmelser skal en havvindmøllepark opfylde kravene til sikkerhed, beskyttelse 

af havmiljøet, beskyttelse af statsgrænsen på havet og nationale forsvarsformål, som er fastlagt  

i specifikke forskrifter.  

En havvindmøllepark opføres og tages i drift under hensyntagen til sikring af beskyttelse af havmiljøet, 

sikkerhed til søs, overensstemmelsen m. den opnåede tilladelse til opførelse el. anvendelse af kunstige 

øer, konstruktioner og anlæg el. aftalen el. tilladelse til lægning af kabler el. rørledninger i de polske 

havområder og beslutning og miljømæssige betingelser. I henhold til bestemmelserne i loven opnåede 

Bygherren ved Beslutning nr. MFW/1a/12 af 16. juli 2012 en tilladelse til opførelse og anvendelse af 

kunstige øer og konstruktioner for et projekt under navnet „Havvindmøllepark Den Nordlige Østersø” m. 

en effekt på 1560 MW. Det planlagte projekt gennemføres baseret på den anførte beslutning – det er 

kun navnet på Projektet, som blev ændret (på nuværende tidspunkt: HVP Baltic I), mens dets parametre, 

herunder placering, er i overensstemmelse med beslutningen. 

Det planlagte projekt er foreneligt m. bilag nr. 2 til offshore-loven, der definerer områder, hvor 

havvindmølleparker kan placeres.  

På nuværende tidspunkt gennemfører Bygherren undersøgelser, der har til formål at identificere 

havmiljøet m. henblik på at opfylde miljøkravene, både i henhold til offshore-loven  

og miljøvurderingsloven. 

5.2.2 Polens energipolitik til perioden frem til 2040 (PEP 2040) 

Formålet med Polens energipolitik til perioden frem til 2040 (PEP 2040) er at skabe forudsætninger for 

sikring af energisikkerhed med samtidig forbedring af økonomiens konkurrencedygtighed, 
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energieffektivitet og mindskning af energisektorens indvirkning på miljøet. De specifikke mål omfatter 

derimod hele energiforsyningskæden – fra produktion til salg heraf. Polens energiomstilling bliver 

baseret på tre søjler, herunder på søjle II: Et el-system m. nuludledning, der omfatter investeringer  

i offshore-vindkraft. 

Det blev som led i Strategien defineret et specifikt mål som følger: 6. Udvikling af vedvarende 

energikilder, for hvilket der blev defineret strategisk projekt 6. Gennemførelse af offshore-vindenergi.  

Det forventes i henhold til det af Ministerrådet vedtagne dokument, at vedvarende, kulstoffattige 

energikilder vil udgøre over halvdelen af de installerede effekter i 2040 . Et af de vigtigste elementer  

af omstillingen vil være offshore-vindenergi værende en ny, strategisk erhvervsgren. 

Det planlagte Projekt er foreneligt m. målsætningerne og forudsætningerne for Polens 

energipolitik til perioden frem til 2040 

5.2.3 Lokalplanen for De polske havområder 

Dokumentet blev vedtaget ved Ministerrådets Forordning af 14. april 2021 om vedtagelse af lokalplanen 

for de indre farvande, territorialfarvandet og den eksklusive økonomiske zone i skala 1:200 000  

(Dz. U. [Lovtidende] 2021 pos. 935) og benævnes i det følgende POM-planen. 

I overensstemmelse m. de generelle bestemmelser i POM-planen skal placeringen af vindkraftværker 

opfylde en række betingelser: 

„§ 6. 1. Opførelse af havvindkraftværker er tilladt udelukkende i vandområder, hvis hovedfunktion  

er udnyttelse af vedvarende energi.  

2. Bliver det nødvendigt at afdække migrerende fugles trækruter, bliver den nøjagtige retning og 

størrelse heraf identificeret som led i miljøkonsekvensvurderingen for de enkelte projekter.  

Det anbefales, at en sådan trækrute har en bredde på mindst 4 km, og dens akse er en lige linje. 

3. Kunstige øer, konstruktioner og anlæg, der indgår som led i havvindmølleparker, herunder offshore-

vindkraftværker, samt al intern infrastruktur til tilslutning af havvindmølleparker, kan ikke være placeret 

mindre end 2 sømil fra grænserne for havområderne, hvis hovedfunktion er transport.” 

Som vist på Tegning 5.1, er det planlagte Projekt placeret i havområde POM.60.E. 
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Tegning 5.1 Lokaliseringskortet for den planlagte HVP m. de i POM-planen udlagte havområder i 

baggrunden 

Kilde: Lokalplanen for De polske havområder 

OWF Bałtyk I   HVP Baltic I 

Obszar objęty Planem POM Området omfattet af POM-planen 

Akwen POM.60E Vandområde POM.60E 

Pozostałe akweny wyznaczone w Planie POM De øvrige havområder, som er udlagt i POM-planen 

I POM-planen blev der taget hensyn til den udstedte etableringstilladelse for HVP Baltic I og de anvendte 

sejlruter blev flyttet for dermed at opfylde betingelserne for både sikker anvendelse af sejlruterne og 

sikker drift af havvindmølleparker. Endvidere vil detaljerede retningslinjer for navigering inden for 

investeringen blive udarbejdet som led i en navigationsanalyse med henblik på fastlæggelse heraf  

i samråd med den relevante søfartsmyndighed. I henhold til de detaljerede bestemmelser i POM-planen 

er hovedfunktionen for havområde POM.60.E udnyttelse af vedvarende energi (E). Funktionens 

definition: udnyttelse af vedvarende energi (E) betyder:„udnyttelse, omdannelse, transport og lagring af 

elektrisk energi fra vedvarende energikilder, herunder især fra vind, i de polske havområder, (…) dvs. 

bl.a. opførelse af konstruktioner, som er nødvendige til udnyttelse og transport af elektrisk energi m. den 

tilhørende infrastruktur og konstruktioner, der er beregnet til omdannelse og lagring af elektrisk energi”. 

5.3 ANDRE TILTAG OG DOKUMENTER FORBUNDET MED 
AREALANVENDELSE AF HAVOMRÅDER 

De baltiske stater har gennemført en række fælles projekter inden for fysisk planlægning på det maritime 

område. Nedenstående projekter, der blot udgør en del af det flerårige grænseoverskridende 

samarbejde i Østersøregionen, har tilvejebragt talrige oplysninger om planlægning af bl.a. infrastruktur 

beregnet til produktion af elektrisk energi fra havvindmølleparker:  

◼ BaltSeaPlan | 2009 – 2012 
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◼ PartiSEApate | 2012 – 2014 

◼ Baltic Scope | 2015 – 2017 

◼ Pan Baltic Scope | 2015 - 2017 

◼ BaltSpace | 2015 – 2017 

◼ BalticLines | 2016 – 2019 

6 AREALET AF DEN ANVENDTE EJENDOM OG ANLÆGSARBEJDET SAMT 
DERES HIDTIDIGE ANVENDELSESFORMÅL OG VEGETATIONSDÆKKE 

6.1 AREALET AF DET ANVENDTE HAVOMRÅDE OG ANLÆGSARBEJDET 

Arealet af området (havområdet), som er udlagt til opførelse af havvindmøllepark HVP Baltic I,  

i overensstemmelse m. bestemmelserne i etableringstilladelsen, udgør 128,53 km2,  

det er dog havvindmølleparkens areal, som er defineret af geografiske koordinater.  

Det skal understreges, at ovenstående område ikke er identisk med det område, hvor det bliver muligt 

at placere de enkelte komponenter i projektet, dvs. dets planlægningsområde. Begrænsningerne for 

Projektets gennemførelsesområde fremgår af de detaljerede bestemmelser i de opnåede 

etableringstilladelser og POM-planen og er beskrevet nærmere i Afsnit 4.3 ovenfor. 

Det samlede areal af havbunden, som er optaget af bygværker, dvs. deres fundamenter, vil afhænge af 

det endelige antal vindturbiner og type af anvendte fundamenter. I den nuværende projektfase antages 

det, at der i det bedst tænkelige scenarie bliver installeret 104 vindturbiner m. fundamenter m. en 

basediameter på 60 m (den maksimale, på nuværende tidspunkt overvejede fundamentdiameter, uden, 

at tages hensyn til det lag, der beskytter mod udvaskning). Ved anvendelse af gravitationsfundamenter 

m. et polygonalt tværsnit bliver havbunden optaget i større grad end i tilfælde af fundamenter m. en 

diameter på 60 m. 

Gennemførelse af det planlagte Projekt vil være i overensstemmelse m. bestemmelserne  

i etableringstilladelserne og bestemmelserne i POM-planen (Afsnit 4.3).  

6.2 DEN HIDTIDIGE ANVENDELSE AF VANDOMRÅDET  

Havområdet, som er udlagt til gennemførelse af projektet, er på nuværende tidspunkt ikke bebygget m. 

nogen som helst bygværker el. tekniske anlæg. Det anvendes af fiskerisektoren og i forbindelse m. 

gennemførelse af søtransport og turisttransport kun i beskedent omfang. Den grad, hvori havområder 

er anvendt til fiskeri-, transport og turismerelaterede formål, omhandles i nedenstående afsnit. Det 

henvises i dette afsnit også til spørgsmålet om teknisk infrastruktur – dens placering i forhold til 

havområdet og betingelserne for dens opførelse i dette havområde.  

6.2.1 Fiskeri  

Der drives ingen intensiv fiskerirelateret virksomhed i området for det planlagte Projekt. Det analyserede 

område er beliggende inden for grænserne af fire baltiske fiskerikvadrater – M10, M11, N10, N11 

Tegning 6.1), mens det i virkeligheden kun optager en meget lille andel af disse kvadraters areal. 

I henhold til oplysningerne, som blev tilvejebragt af Departementet for Fiskeri ved Ministeriet  

for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter for 2020, udgjorte fangstmængden i de enkelte kvadrater, 

angivet i levende vægt, hhv.: M11 – 3 110 kg, N11 – 140 197 kg, M10 – 890 595 kg, N10 – 1 220 974 

kg. 
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Tegning 6.1 Området for det planlagte projekt m. de baltiske fiskerikvadrater i baggrunden. 

Kilde: Lokalplanen for De polske havområder 

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Bałtyckie kwadraty rybackie De baltiske fiskerikvadrater 

Antallet af de polske fiskerfartøjer i 2020 i henhold til fiskerikvadrater udgjorte hhv.: M11 – 1, N11 – 12, 

M10 – 28, N10 – 38. Fiskerfartøjer m. en længde over 12 m udgjorte en overvejende del heraf.  

Rutetætheden og intensiteten, hvormed ruterne anvendes af fiskerfartøjer, er ubetydelig (Tegning 6.2). 

Fiskerfartøjernes ruter fra havne og fiskerbaser til fangstområder, som er beliggende nord for 

havområdet, går gennem havområdet.  
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Tegning 6.2 Rutetætheden for fiskerfartøjer [n/km2] i 2012. 

 

Kilde: Undersøgelse af betingelserne for arealplanlægning af de polske havområder m. arealanalyser. Det Maritime Institut, 

Gdańsk 2015.  

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Zagęszczenie tras jednostek rybackich Rutetætheden for fiskerfartøjer 

Wysokie Høj 

Niskie Lav 

 

For havområde POM.60.E, hvor det planlagte Projekt er placeret, fastlægger POM-planen ikke nogen 

begrænsninger for fiskeriet indtil opførelse af havvindmølleparker bliver påbegyndt. Under opførelse og 

drift af offshorevindkraftværker bliver det dog nødvendigt at indføre begrænsninger inden for 

fiskeraktiviteten  

i konstruktionens sikkerhedszoner og på steder, der udgør fare for sikkerheden af den interne 

tilslutningsinfrastruktur, ved en beslutning truffet af den kompetente Direktør for Søfartsmyndigheden.  

Som led i den offentlige høring om udkast til POM-planen m. prognose for dens miljøkonsekvenser har 

den svenske myndighed (Det Svenske Organ for Den Marine Økonomi og Vandforvaltning) indsendt de 

svenske fangstdata for perioden fra 2019.  

Som vist på Tegning 6.3, blev der i umiddelbar nærhed af området for det planlagte projekt ikke 

identificeret nogen havområder, som måtte være vigtige for den svenske fiskerisektor.  
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Tegning 6.3 De svenske fangster i polske havområder i perioden fra 2019 og udkast til den polske POM-

plan af 2019. 

Kilde: Bilag til skrivelse fra Generaldirektøren for Miljøbeskyttelse af 10.01.2022, j.nr. BP-UI.402.1806.2021.ID 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Obszar objęty Planem POM Området omfattet af POM-planen 

Obszar ważny dla połowów dorsza włokiem dennym Området, som er af betydning for fiskeriet efter torsk m. 
bundtrawl. 

Znaczenie obszaru dla szwedzkiego rybołówstwa Områdets betydning for den sveske fiskerisektor 

Wysokie Høj 

Średnie Mellemhøj 

Niskie Lav 

Najniższe Lavest mulig 

 

Efter den svenske myndigheds opfattelse er antallet af arealer, hvor interesseområderne for den 

svenske fiskerisektor og områder, der i den polske POM-plan er udlagt til hovedfunktion: udnyttelse af 

vedvarende energi, overlapper hinanden, er begrænset. Derfor skønnes en potentiel indvirkning på den 

svenske fiskerisektor formentlig at være yderst beskeden. 

Som led i undersøgelserne, som blev gennemført forud for investeringen, blev der foretaget en analyse 

af fiskerflådens aktivitet inden for området for HVP Baltic I. Resultaterne af analyserne tyder på, at fra 

10 til 23 fiskerfartøjer (>12 m) fiskede inden for området for HVP Baltic I i gennemsnit i 37 dage om året 

i årene 2015-2019. Fiskerfartøjerne var registreret i: Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Polen, 

Sverige samt Litauen og Letland. Fiskeriindsatsen i investeringsregionen er ganske ubetydelig og 

overstiger ikke en grænseværdi på 5 % (andel i den samlede fiskeriindsats) for nogen som helst af 

landene.  
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6.2.2 Søtransport  

I området for det planlage projekt blev der, baseret på overvågningsdataene vedrørende skibstrafikken, 

identificeret to sejlruter: sejlrute H til skibstrafik og færger, der transporterer biler og gods fra området 

omkring Gdansk-bugten i retning af Skandinavien og den sædvanlige sejlrute K, der udgør en birute af 

hovedsejlrute til international trafik mod vest og fører til havnene i Litauen og Letland (Det Maritime 

Institut, 2015).  

Som led i analyse af betingelserne for udkast til POM-planen blev der yderligere foretaget en 

navigationsanalyse, som havde til formål at fastlægge den faktiske anvendelse af dette område til 

transportformål.  

Af udkast til POM-planen fremgik det, at et farvand (Tegning 6.4) løb gennem området for den planlagte 

investering Efter at POM-planen var blevet vedtaget, blev farvandet flyttet mod syd, således at den 

planlagte havvindmøllepark omgås.  

Tegning 6.4. Den Sydlige Østersø - hovedsejlruter og sædvanlige sejlruter 

Kilde: Undersøgelse af betingelserne for arealplanlægning af de polske havområder m. arealanalyser, bilag 13, Det Maritime 

Institut, Gdańsk 2015.  

 
Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

Trasy żeglugowe Sejlruter 

Główne Hovedsejlruter 

Zwyczajowe Sædvanlige sejlruter 

Inne Øvrige 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 
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Tegning 6.5 De planlagte havvindmølleparker og de eksisterende undersøiske kabler i området for 

den planlagte investering viser forløbet af de nuværende sejlruter, der omgår området for den planlagte 

HVP Baltic I. 

Tegning 6.5 De planlagte havvindmølleparker og de eksisterende undersøiske kabler i området for den 

planlagte investering 

Kilde: SIPAM (https://sipam.gov.pl/geoportal). 

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Gazociąg Gasledning 

Planowany rurociąg Den planlagte gasledning 

Kabel energetyczny Elkabel 

Kabel telekomunikacyjny, wyłączony z użytku Telekommunikationskabel, som er taget ud af brug 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia Kunstige øer, konstruktioner og anlæg 

Funkcje podstawowe (Plan POM) Hovedfunktioner (POM-planen) 

E - pozyskiwanie energii odnawialnej E - udnyttelse af vedvarende energi 

K - poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz 
wydobywanie kopalin ze złóż 

K - prospektering, efterforskning af mineralforekomster 
samt udvinding af mineraler 

Pw - rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem 
wydobycia 

Pw - reserve for fremtidig udvikling m. tilladelse til 
udvinding 

T - transport T - transport 

I henhold til bestemmelserne i POM-planen fastlægges der ingen begrænsninger for gennemførelse af 

transporten indtil tidspunktet, hvorpå opførelse af havvindmølleparker påbegyndes. Under 

vindkraftværkets drift, indtil de sikkerhedsmæssige betingelser for sejlads er fastlagt ved en beslutn ing 

truffet af den stedligt kompetente direktør for søfartsmyndigheden, bliver sejladsen dog begrænset til 

fartøjer m. en længde på under 50 m. En undtagelse herfra er fartøjer, der varetager drift og 

vedligeholdelse af konstruktioner og udstyr, der indgår som led i havvindmølleparker, og akvakultur. 

Betingelserne for POM-planen vil ikke påvirke vindmølleparkens aktivitet. 
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6.2.3 Teknisk infrastruktur 

I henhold til POM-planen forstås telekommunikationskabler, stationsinfrastruktur og elkabler som 

teknisk infrastruktur (herunder den interne og eksterne tilslutningsinfrastruktur for havvindmølleparker), 

rørledninger (herunder drænrør og transportrør/produktrør) samt øvrige anlæg, der tjener: 

søfartssikkerheden, prospektering, efterforskning af mineralforekomster el. udvinding og transmission 

af mineraler, udvinding og transmission af energi, forsvarsformål, pålæsning og aflæsning samt anlæg, 

der ikke indgår som led i havneinfrastrukturen og den marine havnenære infrastruktur. 

Som vist på Tegning 6.5 ovenfor blev ingen elementer af den eksisterende tekniske infrastruktur, 

herunder højspændingsinfrastruktur (kabler, rør), lokaliseret inden for området af den planlagte 

investering. Syd for det analyserede område findes der ikke brugte telekommunikationskabler.  

I umiddelbar nærhed af investeringsområdet, både i Polen og i Sverige, planlægges der yderligere 

havvindmølleparker, som vil kræve etablering af udstyr og anlæg til strømoverførsel. 

Mulighed for montering af lineære elementer af teknisk infrastruktur inden for området af den planlage 

investering, er i henhold til bestemmelserne i POM-planen begrænset til infrastrukturen, som er 

nødvendig for gennemførelse af en funktion, der består i udnyttelse af energi.  

6.2.4 Turisme  

Dokumenterne, som blev anvendt til udarbejdelse af betingelserne for POM-planen udgjorde grundlaget 

for fastlæggelse af anvendelse af området for den planlagte investering til turismerelaterede formål. 

Området for den planlagte investering ligger på det åbne hav i Østersøen og er dermed ikke egnet til 

kystturisme. Havturisme, forstået som aktiviteter på det åbne hav, dvs. på krydstogtskibe, 

passagerlinjeskibe, lystbåde el. færger, er dog tilstede i dette område.  

Af fartøjsovervågningssystemet (Det Maritime Institut, 2015) fremgår det alligevel, at disse områder ikke 

anvendes af lystfartøjer og passagerskibe særlig intensivt (Tegning 6.6, Tegning 6.7). 
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Tegning 6.6 Placering af ruterne og intensiteten af anvendelse heraf til lystsejlads  

Kilde: Undersøgelse af betingelserne for arealplanlægning af de polske havområder m. arealanalyser, bilag 13, Det Maritime 

Institut, Gdańsk 2015.  

 

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Rozkład i intensywność wykorzystania tras statków 
rekreacyjnych 

Placering af ruterne og intensiteten af ruternes 
anvendelse til lystsejlads 

Wysokie Høj 

niskie Lav 
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Tegning 6.7 Placering af ruterne og intensiteten af anvendelse heraf til passagersejlads  

 

Kilde: Undersøgelse af betingelserne for arealplanlægning af de polske havområder m. arealanalyser, bilag 13, Det Maritime 

Institut, Gdańsk 2015.  

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Rozkład i intensywność wykorzystania tras statków 
pasażerskich 

Placering af ruterne og intensiteten af ruternes 
anvendelse til passagersejlads 

high high 

low low 

I henhold til søfartsadministrationsportalen (SIPAM) og Undersøgelse af betingelserne for udkast til 

POM-planen findes et skibsvrag m. nummer WK-0042 (VIGGO; Tegning 6.8) inden for området af det 

planlagte projekt. Undersøgelser af havbunden (batymetriske undersøgelser, sonarundersøgelser og 

seismologiske undersøgelser; Afsnit 7.4, Tegning 7.27), som blev gennemført af bygherren i område 

OZ BI (1 Mm) forud for investeringen, har dog ikke bekræftet tilstedeværelsen af vraget.   
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Tegning 6.8 Placeringen af skibsvragene, hvor man kan dykke ind, inden for området af den planlagte 

investering. 

 

Kilde: SIPAM (https://sipam.gov.pl/geoportal). 

Wrak statku Skibsvrag 

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Planowany rurociąg Den planlagte gasledning 

Kabel telekomunikacyjny, wyłączony z użytku Telekommunikationskabel, som er taget ud af brug 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Funkcje podstawowe (Plan POM) Hovedfunktioner (POM-planen) 

E - pozyskiwanie energii odnawialnej  E - udnyttelse af vedvarende energi  

K - poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz 
wydobywanie kopalin ze złóż 

K - prospektering, efterforskning af mineralforekomster 
samt udvinding af mineraler 

Pw - rezerwa dla przyszłego rozwoju z dopuszczeniem 
wydobycia 

Pw - reserve for fremtidig udvikling m. tilladelse til 
udvinding 

T - transport T - transport 

6.3 TILSTEDEVÆRELSE AF PLANTER (BUNDVEGETATION) I HAVOMRÅDET 

Tilstedeværelse af planter på det åbne hav er direkte afledt af tilgængeligheden af sollys m. en 

bølgelængde på 400–700 nm. Omfanget af den fotiske zone inden for området af det Planlagte projekt 

er vis på Tegning Tegning 6.9. 
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Tegning 6.9 De fotiske zoner i Østersøen  

Kilde: Det Maritime Institut i Gdańsk: Prognose for miljøkonsekvenser af udkast til lokalplanen for de indre farvande, 

territorialfarvandet og den eksklusive økonomiske zone i skala 1: 200 000 Udkast til Prognose (v. 4), Gdańsk 2020. 

Legenda Tekstforklaring 

Linia brzegowa Kystlinje 

Granica morskich wód wewnętrznych Grænsen til de indre farvande 

Granica morza terytorialnego Grænsen til territorialfarvandet 

Granica wyłącznej strefy ekonomicznej Grænsen til den eksklusive økonomiske zone 

Transmitacje (%) Transmittans (%) 

Transmitancja oświetlenia odgórnego (projekt Habitat 
Mapping) 

Transmittans for top-down-orienteret belysning (Habitat 
Mapping-projektet) 

Bygherren gennemfører en række undersøgelser forud for investeringen, der har til opgave at indsamle 

detaljerede oplysninger om bentos og phytobenthos (bundvegetation) inden for området for det 

planlagte projekt samt dets potentielle konsekvenszone, dvs. i område OZ BI (1 Mm). 

Miljøundersøgelser af phytobentos blev gennemført i juni 2021. 

Makroalger blev observeret i område OZ BI (1 Mm) i meget små mængder i dybdeområdet 19,9–26,4 

m. Havbunden i det undersøgte område dannedes af hårdt sediment – større sten og småsten, hvorpå 

phytobentos – makroalger – optrådte i meget små mængder: stenbunden udgjorte mindre end 1%. På 

det åbne hav konstateredes der optræden af rødalger af arten Rhodomela confervoides (0,45 g s.m.∙m-

2) samt brunalger af arterne Sphacelaria cirrosa, Pylaiella littoralis og/el. Ectocarpus siliculosus.  

Der fandtes ikke nogen arter, der er beskyttet i henhold til Miljøministerens bekendtgørelse af 9. oktober 

2014 om beskyttelse af plantearter (Dz.U. [Lovtidende] 2014 pos. 1409).  

For nærmere oplysninger om phytobentos se Afsnit7.2.5.1. 

 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 23 

7 MILJØMÆSSIGE FORHOLD  

7.1 HAVMILJØFORSKNING 

Miljøtilstanden i projektets område og i de omkringliggende områder blev identificeret og vil blive 

nærmere beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Kilden til miljøoplysninger vil blive undersøgelserne, 

der gennemføres i projektets område, herunder det af Bygherren iværksatte program af 

havmiljøundersøgelser, der gennemføres forud for investeringen, oplysningerne fra statens 

miljøovervågning (SMO) og de valgte undersøgelser, der gennemføres af andre bygherrer for 

havvindmølleparker samt andre tilgængelige miljøoplysninger.  

7.1.1 Undersøgelserne, der gennemføres inden for projektets område 

7.1.1.1 Miljøovervågning 

Omfanget af og metode til gennemførelse af undersøgelser af havmiljøovervågningen og kriterier for 

vurdering af miljøtilstanden fremgår blandt andet af: 

◼ Helsinkikonventionen „Om beskyttelse af havmiljøet i Østersøregionen” af 1974,   

◼ Den nye konvention „Om Beskyttelse af Havmiljøet i Østersøregionen af 9. april 1992.  

(Dz. U. [Lovtidende] 2000 Nr. 28 pos. 346). 

◼ Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008, der udgør den generelle 

ramme for Fællesskabets aktiviteter inden for havmiljøpolitikken (havstrategirammedirektivet, 

HSRD), 

Lov af 20. juli 2017 - Vandlovgivningen (Dz. U. [Lovtidende] 2021 pos. 2233, m. senere ændringer) 

m. tilhørende gennemførelsesretsakter. 

Ingen måle- og undersøgelsesstationer for Statens Miljøovervågninger er placeret inden for området af 

den planlagte investering med henblik på overvågning af de enkelte elementer af havmiljøet i den polske 

del af Østersøen, der tager hensyntagen til retningslinjerne i HELCOM Combine. I området for Ławica 

Środkowa – altså i umiddelbar nærhed af det planlagte projekt - gennemfører Hovedinspektoratet for 

Miljøbeskyttelse undersøgelser af miljøelementer, såsom overvågning af de marine arter og habitater. 

Placeringen af måle- og undersøgelsesstationer til HSRD-overvågningen er vistTegning 7.13 i Afsnit 

7.2.3. 

7.1.1.2 Undersøgelserne, der gennemføres af andre bygherrer for 
havvindmølleparker. 

Der blev i forbindelse med et projekt vedrørende opførelse af havvindmøllepark Baltic Power i perioden 

2018-2019 gennemført undersøgelser af fuglearterne i den polske del af Det Sydlige Ławica Środkowa. 

Undersøgelserne omfattede Ławica-området afgrænset af 30 m-dybdekurven og de omkringliggende 

områder, herunder også området for HVP Baltic I.  

Formålet med undersøgelserne var indsamling af data om artsfordelingen, forekomsten og udbredelsen 

af fuglene, der associeres med havområdet i det undersøgte havområde. Undersøgelser af 

fuglefaunaen i den polske del af Det Sydlige Ławica Środkowa blev gennemført fra oktober 2018 til april 

2019, dvs. i perioden, hvor fuglenes forekomst i Østersøen, langt fra kysten, er størst. Der blev i det 

undersøgte havområde udstukket seks transekter m. en samlet længde på 77,0 km, der omfatter et 

areal på 46,2 km2. Længden af transekterne LSR01 og LSR02, der løber gennem området for HVP BI, 

udgjorde hhv. 15,0 og 13,0 km, og arealet dækket af transekterne - hhv. 9,0 og 7,8 km2. Placeringen af 

undersøgelsestransekterne i forhold til området for HVP Baltic I er vist på Tegning 7.1.  
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Tegning 7.1 Skemaet over undersøgelsestransekternes placering i den polske del af Det Sydlige Ławica 

Środkowa inden for rammerne af undersøgelser af fuglefaunaen, som blev gennemført i årene 2018-2019 i 

forbindelse m. HVP Baltic Power-projektet  

 

Kilde: MFW Bałtyk I S.A. baseret på dataene fra MEWO/IMUMG, 2020 

Transekty zliczeń ptaków Optællingstransekter for fugle 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Polska część obszaru Południowej Ławicy Środkowej 
(ograniczona izobatą 30 m) 

Den polske del af området for Det Sydlige Ławica 
Środkowa (afgrænset af 30 m-dybdekurven) 

Obszar Natura 2000 Natura 2000-området 

Obszar MFW BI HVP BI område 

Obszar morskiej farmy wiatrowej Bałtyk I Området for havvindmøllepark Baltic I 

Badania ptaków morskich na Południowej Ławicy 
Środkowej 

Undersøgelser af havfugle i Det Sydlige Ławica 
Środkowa 

 

Den detaljerede metodik, der blev anvendt i forbindelse med de gennemførte undersøgelser af 

havfuglefaunaen, og undersøgelsernes resultater blev beskrevet i Rapport fra statusopgørelse over 

abiotiske og biotiske ressourcer i området omfattet af undersøgelser af HVP Baltic Power, der udgør 

Bilag 1 til Rapport om miljøkonsekvenserne for Havvindmøllepark Baltic Power (MEWO/IMUMG, 2020). 

Resultater af undersøgelserne, som blev gennemført i den polske del af Det Sydlige Ławica Środkowa, 

vil blive anvendt til støtte for beskrivelse af egenskaberne ved havmiljøet i området for det planlagte 

Projekt og i området for dens potentielle indvirkninger, i forbindelse med udarbejdelse af en rapport om 

projektets miljøkonsekvenser. 

7.1.2 Undersøgelserne, som blev gennemført i perioden 2012-2013 i forbindelse med 
projektet 

Bygherren gennemførte en række miljøundersøgelser forud for investeringen som led i forberedelse 

heraf i årene 2012-2013. Oversigt over de gennemførte undersøgelser m. omfanget og tidsplanen for 

gennemførelsen heraf, er indarbejdet i Bilag 2. 
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7.1.3 Et program af havmiljøundersøgelserne, som blev gennemført forud for 
investeringen - er fortsat i gang 

Med henblik på at forberede al nødvendig dokumentation, herunder også miljødokumentation, har 

Bygherren iværksat et program af miljøundersøgelserne, der bliver gennemført forud for investeringen, 

i forbindelse med vurdering af miljøkonsekvenserne for HVP Baltic I-projektet 

(„Undersøgelsesprogrammet”). 

 Programmet har til opgave at identificere miljøtilstanden i Projektets område og i området for dens 

potentielle indvirkninger.  

Undersøgelsesprogrammet omfatter følgende spørgsmål: 

◼ hydrologiske, meteorologiske og hydrokemiske forhold, 

◼ havbund. 

◼ fysisk-kemiske forhold i sedimentet, 

◼ rå ler, 

◼ undervandsstøj, 

◼ bentos, 

◼ fiskebestand, 

◼ havfugle, 

◼ trækfugle, 

◼ havpattedyr, 

◼ flagermus, 

◼ kulturarv, herunder arkæologiske undersøgelser,  

◼ analyse af fiskeriet.  

Den rumlige udstrækning for undersøgelserne omfatter området for den planlagte HVP Baltic I, dvs. 

området, hvor der i henhold til: 

◼ tilladelse til opførelse og anvendelse af kunstige øer, konstruktioner og anlæg kan placeres 

konstruktioner og interne kabler, der indgår som led i HVP Baltic I, dvs. et område, som er placeret 

mindst 2 Mm fra de eksisterende sejlruter og ikke mindst 500 m fra de eksterne grænser for HVP 

BI-området, 

◼ udkast til POM-planen for område 60.E, hvor HVP BI vil blive placeret, er det tilladt at opføre 

kunstige øer og konstruktioner, dvs. et område, som er placeret mindst 2 km fra grænserne for 

Natura 2000-området „Hoburgs bank och Midsjöbankarna" (SE0330308); 

m. en miljøkonsekvenszone m. en bredde på mindst 1 Mm – OZ BI (1 Mm), for undersøgelserne på 

nedenstående områder: hydrologi, meteorologi og hydrokemi, havbund, fysisk-kemiske forhold  

i sedimentet, råstoffer, bentos, fiskebestand, kulturarv m. arkæologiske undersøgelser; og en bredde 

på mindst 2 Mm – OZ BI (2 Mm) for undersøgelserne på følgende områder: baggrundsstøj, havfugle, 

trækfugle, havpattedyr og flagermus (Tegning 7.2). 
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Tegning 7.2 Placeringen af undersøgelsesområde OZ BI  

(1 Mm og 2 Mm) 

Kilde: Method statement (undersøgelsesmetoder), MEWO S.A., 2021. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 
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Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy  1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet  

Obszary Natura 2000 Natura 2000-områder 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja projektu Placering af projektet 

  

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 2 mil morskich od granic obszaru zabudowy 2 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

Obszary Natura 2000 Natura 2000-områder 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja projektu Placering af projektet 

 

Metoder, som blev anvendt i forbindelse m. gennemførelsen af undersøgelserne, er opført i Bilag 1 til 

denne rapport, og tidsplanen og perioden for undersøgelserne - i Bilag 2.  

I overensstemmelse med målsætningen omfattede undersøgelsesprogrammet en periode på 1 år – fire 

efter hinanden følgende fænologiske perioder (sæsoner). Undersøgelsesprogrammet blev iværksat i 

december 2020. Størstedelen af forsknings- og overvågningsarbejdet var blevet afsluttet frem til 

tidspunktet for indgivelsen af en ansøgning vedrørende en beslutning om de miljømæssige 

forhold for Projektet1. På nuværende tidspunkt er arbejdet med analyser og udarbejdelse af de 

endelige rapporter m. undersøgelsesresultater i gang. Resultater af de gennemførte undersøgelser m. 

beskrivelse af de anvendte metoder vil blive vedlagt en rapport om projektets miljøkonsekvenser. 

7.2 DE GRUNDLÆGGENDE MILJØMÆSSIGE FORHOLD 

Der blev i forbindelse m. udarbejdelse af oplysninger vedrørende de grundlæggende miljømæssige 

forhold anvendt materialer, som blev stillet til rådighed inden for Statens Miljøovervågning - Program for 

overvågning af havvandet, samt resultater af de af bygherren forud for investeringen gennemførte 

undersøgelser og øvrige tilgængelige miljøoplysninger. 

7.2.1 Havbund (geologi og marint sediment) 

7.2.1.1 Mineraler og placeringsaflejringer 

I overensstemmelse med den videnskabelige litteratur forekommer der sandjord samt sandjord og grus 

i det marine sediment i området for den planlagte investering. I området for Den Sydlige Østersø 

forekommer der yderligere sandjord m. tungmineraler, glassand og lerblandet sand, mangannoduler og 

rav. Under havbunden findes der olie- og gasforekomster samt skifergasforekomster.  

I Polens økonomiske zone i Østersøen findes der følgende forekomster af naturgas (CBGD, 2022): B4, 

B6, B21 og forekomsterne B3 og B8 (sammen m. olie) Forekomster af naturgas B4 og B6 har 

 
1
 Bygherren forventer venter stadig på opnåelse af en tilladelse til gennemførelse af undersøgelser i området, hvor Projektet 

potentielt vil have miljøkonsekvenser, der ligger inden for grænserne for Sveriges eksklusive økonomiske zone, med hensyn til 

havbund og bentos. 
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identificerede ressourcer i kategori C2 og er forberedt til udvinding (CBDG, 2022). Disse forekomster er 

beliggende i hhv. følgende (tilnærmelsesvise) afstande til grænserne for den planlagte investering: 

◼ B4 – ca. 32 km i østlig retning, 

◼ B6 – ca. 23 km i syd-østlig retning, 

◼ B3 – ca. 46 km i syd-østlig retning. 

Der blev ikke dokumenteret olie- el. gasforekomster i områder for den planlagte investering (Kramarska, 

1999). Den region, hvor den planlagte investering skal placeres, er dog klassificeret som et område m. 

store efterforskningsperspektiver for råolie og gaskondensat samt store efterforskningsperspektiver for 

forekomster af naturgas (Tegning 7.3). 

 
2
 : Identificering af kulbrintforekomster (undtagen forekomster af naturgas af gasbærende skifer og forekomster af olie af 

oliebærende skifer) i kategori C opfylder nedenstående krav - grænserne for kulbrintforekomsten defineres baseret på resultater 

af de gennemførte geofysiske undersøgelser og den geologiske fortolkning; de indsamlede data, som er anført i den geologiske 

investeringsdokumentation for kulbrintforekomsten muliggør planlægning af alt det arbejde, der er nødvendigt med henblik på 

yderligere identifikation af forekomsten el. anvendelsen heraf, såfremt mineralmængden, der strømmer ud (mindst fra ét hul), 

skønnes at være af økonomisk betydning, el. i tilfælde af forekomster i flere geologiske horisonter, efter at have fastlagt 

mætningen af de gasbærende og oliebærende lag med kulbrinter baseret på borehulsloggen, hvis der yderligere findes mindst 

ét hul med mineralstrøm til industriformål, mens et fejlskøn vedrørende gennemsnitsværdierne for forekomst- og 

ressourceparametrene ikke kan overstige 50%. (I medfør af: Dz.U. [Lovtidende] 2015.968 af 10. juli 2015) 
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Tegning 7.3 Mineraler i området for det planlagte projekt 

Kilde:  Kramarska R.,  Szarafin T.: Det geologiske miljøkort over de polske havområder, ark B. Kulbrinter – forekomster og rangliste 

over områder m. potentielt udnyttelige forekomster, skala 1:1 000 000, Statens Geologiske Institut-PIB, 2019. 

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

Ranking obszarów perspektywicznych Rangliste over 

(wg Kotarba, 2010: modyfikacja: Karnkowski i in.. 2010 
oraz Janas. Pacześna, 2019) 

(ifølge Kotarba, 2010: modifikation: Karnkowski m.fl.. 
2010 og Janas. Pacześna, 2019) 

strefa migracji i akumulacji; wysokie perspektywy 
poszukiawcze (możliwe występowanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego) 

migrations- og akkumuleringszone; store 
efterforskningsperspektiver (potentielle forekomster af 
råolie og naturgas) 

wysokie perspektywy poszukiwawcze (możliwe 
występowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 

store efterforskningsperspektiver (potentielle 
forekomster af råolie og naturgas) 
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średnie perspektywy poszukiwawcze (możliwe 
występowanie złóż ropy naftowej i gazokondensatu) 
wysokie perspektywy poszukiwawcze (możliwe 
występowanie złóż gazu ziemnego) 

mellemstore efterforskningsperspektiver (potentielle 
forekomster af råolie og gaskondensat) store 
efterforskningsperspektiver (potentielle forekomster af 
naturgas) 

niskie perspektywy poszukiwawcze dårlige efterforskningsperspektiver 

(możliwe występowanie złóż gazu ziemnego) (potentielle forekomster af naturgas) 

minimalne perspektywy poszukiwawcze minimale efterforskningsperspektiver 

obszar rewidowanych poglądów na temat 
perspektywiczności poszukiwań naftowych 

området for reviderede synspunkter om perspektiver 
inden for efterforskning af råolie 

struktury (możliwe pułapki węglowodorów) odkryte 
pracami sejsmicznymi 

strukturer (mulige barrierer for kulbrinter) afdækket ved 
seismisk arbejde 

(wg Domżalski, Mazurek, 2003) (ifølge Domżalski, Mazurek, 2003) 

strefy podwyższonej zawartości węglowodorów w 
osadach dennych 

zoner m. højt indhold af kulbrinter i sedimentet 

(wg Anolik, Karczewska, red., 2008) (ifølge Anolik, Karczewska, red., 2008) 

Złoża kopalin Mineralforekomster 

ropa naftowa i gaz ziemny gaz ziemny råolie og naturgas 

obszar górniczy mineområde 

teren górniczy mineterræn 

Tektonika (wg Kramarska i in., 1999) regionalna strefa 
uskokowa uskok główny blok tektoniczny 

Tektonik (ifølge Kramarska m.fl., 1999) den regionale 
frakturzone hovedfraktur tektonisk plade 

 

 

Endvidere er det potentielt muligt, at der findes en række ikke-konventionelle kulbrintforekomster under 

havbunden i området for den planlagte investering, herunder tør gas i form af skiferdannelse  

i øvre kambrium og øvre ordovicium. På nuværende tidspunkt er det dog umuligt at fastlægge en 

økonomisk berettiget udvinding. 

Ved den østlige grænse for den planlagte investering findes der en dokumenteret forekomst af naturligt 

grussand- og sandgrusaggregat „Det Sydlige Ławica Środkowa”. Forekomsten udnyttes i henhold til en 

særlig tilladelse udstedt af Miljøministeren m. nr 3/2006 af 15. november 2006. Tilladelsen er gyldig til 

d. 15. november 2031 (Tegning 7.4).  
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Tegning 7.4 Det planlagte Projekt på baggrund af potentielle placeringsaflejringer 

 

Kilde: Kramarska R., (red.). Atlas over de lithologiske parametre for overfladesedimentet i Den Sydlige Østersø, Tavle nr. 17 - 

Placeringsforekomster og potentielle placeringsaflejringer, Statens Geologiske Institut-PIB, 2005  

 

ZŁOŻA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY I 
PROGNOZY ICH WYSTĘPOWANIA 

MINERALFOREKOMSTER SAMT PERSPEKTIVER 
OG PROGNOSER HERFOR 

piaski sand 

piaski i żwiry sand og grus 

piaski szklarskie i formierskie glassand og lerblandet sand 

minerały ciężkie tungmineraler 

bursztyny rav 

miąższość piasków i/lub piasków i żwirów sandvolumen og/el. sand- og grusvolumen 

granica obszaru perspektywicznego grænsen af perspektivområdet 

obszar prognostyczny perspektivområde 
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I - nr obszaru na mapie  I - områdenummer på kortet  

mc - metale ciężkie tm - tungmetaller 

punkt rozpoznania kopaliny punkt for identificering af mineralforekomster 

pż - piaski i żwiry sg - sand og grus 

granica złoża udokumentowanego w kat. C1 lub C2 lub 
C1 + C2 

grænsen af en forekomst, som er dokumenteret i kat. 
C1 el. C2 el. C1 + C2 

Nazwa złoża Navnet på forekomsten 

C1 - kategoria udokumentowania zasobów rodzaj 
kolpaliny: pż - piaski i żwiry wiek kopaliny: Q - 
czwartorzęd 

C1 - kategori, som ressourcerne er dokumenteret i, 
mineraltype:  
sg - sand og grus, mineralforekomstens alder: Q - 
kvartær 

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania grænsen af et område m. negative 
identificeringsresultater 

granica obszaru wskazanego Urzędowi Morskiemu do 
rozpoznania piasku do zasilania brzegu 

grænsen af et område, hvor Søfartsmyndigheden blev 
anmodet om at identificere sand til bevaring af kystlinjen 

obszar rozpoznanej ilości i jakości piasku do zasilania 
brzegu 

området af den identificerede mængde og kvalitet af 
sand til bevaring af kystlinjen 

proponowane granice bloków koncesyjnych de foreslåede grænser for koncessionsblokke 

granica obszaru górniczego grænsen af mineområdet 

granica terenu górniczego grænsen af mineterrænet 

klapowiska dumpningssteder 

ELEMENTY BRZEGU KYSTELEMENTER 

kilometraż linii brzegowej  kystlinjelængde  

brzeg klifowy  klippekyst  

odcinki brzegu przeznaczone do zasilania kyststrækninger, som er beregnet til bevaring af 
kystlinjen 

OCHRONA PRZYRODY NATURBESKYTTELSE 

klapowiska dumpningssteder 

rezerwat przyrody naturreservat 

park narodowy nationalpark 

park krajobrazowy landskabspark 

obszar chronionego krajobrazu område m. landskabsbeskyttelse 

NATURA 2000 NATURA 2000 

GRANICE OBSZARÓW MORSKICH RP GRÆNSERNE FOR REPUBLIKKEN POLENS 
HAVOMRÅDER 

granica morza terytorialnego grænsen til territorialfarvandet 

granica wód wewnętrznych grænsen til de indre farvande 

granica wyłącznej strefy ekonomicznej grænsen til den eksklusive økonomiske zone 

izobaty co 10 m 10 m dybdekurver 

ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ELEMENTER AF TEKNISK INFRASTRUKTUR 

granica obszaru zamkniętego dla żeglugi i rybołówstwa 
(platformy wiertnicze) 

grænsen af at område, som er lukket for skibsfart og 
fiskeri (boreplatforme) 

rurociąg rørledning 

projektowana farma wiatrowa den planlagte vindmøllepark 

kable kabler 

kable projektowane planlagte kabler 

tor wodny farvand 

kotwicowisko ankerplads 

granica redy grænsen for reden 

granica akwenu niebezpiecznego i okresowo 
zamykanego 

grænsen for et farligt havområde og et havområde, som 
midlertidigt er lukket 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

 

I området for den planlagte investering findes der yderligere et perspektivområde for forekomst af klipper 

og væsker, der har karakter af mineraler, hvor de geologiske forhold og minedriftsforholdene ikke 

udelukker muligheden for udvinding heraf (Tegning 7.5). 
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Tegning 7.5 Det planlagte Projekt vist på et geologisk miljøkort 

Kilde: Kramarska R., (red.). Det geologiske miljøkort over de polske havområder i skala 1:250 000 Ark A. PIG-PIB. 

CBDG.Kortportal.Østersøens geologi Statens Geologiske Institut – PIB,  2019. 

 

ZŁOŻA KOPALIN, PROGNOZY I PERSPEKTYWY 
ICH WYSTĘPOWANIA ORAZ GÓRNICTWO 
KOPALIN 

MINERALFOREKOMSTER, PROGNOSER OG 
PERSPEKTIVER HERFOR SAMT UDVINDING AF 
MINERALER 

piaski i żwiry sand og grus 

ropa naftowa i gaz ziemny råolie og naturgas 

gaz ziemny naturgas 

nazwa złoża konfliktowego navnet på konfliktmineralet [mineralet, der kan 
indvindes efter opfyldelse af visse krav] 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 34 

nazwa złoża małokonfliktowego navnet på det næsten konfliktfrie mineral [mineralet, 
der kan indvindes uden større begrænsninger] 

obszar górniczy mineområde 

teren górniczy mineterræn 

obszar prognostyczny występowania piasków z 
minerałami ciężkimi 

perspektivområdet for forekomst af sand m. 
tungmineraler 

obszar o negatywnych wynikach rozpoznania 
występowania 

område m. negative identificeringsresultater hvad 
angår forekomst af 

piasków i żwirów sand og grus 

numer obszaru perspektywicznego nummeret på perspektivområdet 

obszar perspektywiczny występowania piasków perspektivområdet for forekomst af sand 

obszar perspektywiczny występowania piasków oraz 
piasków i żwirów 

perspektivområdet for forekomst af sand samt sand og 
grus 

obszar perspektywiczny występowania piasków z 
minerałami ciężkimi 

perspektivområdet for forekomst af sand m. 
tungmineraler 

obszar perspektywiczny występowania piasków 
szklarskich i formierskich obszar perspektywiczny 
występowania piasków oraz piasków i żwirów 

perspektivområdet for forekomst af glassand og 
lerblandet sand perspektivområdet for forekomst af 
sand samt sand og grus 

obszar perspektywiczny występowania bursztynów perspektivområdet for forekomst af rav 

punkt występowania kopaliny punkt for forekomst af mineraler 

ZAGROŻENIA DNA MORZA  FARER FOR HAVBUNDEN  

Infrastruktura i antropopresja Infrastruktur og antropogene presfaktorer 

kabel telekomunikacyjny kabel telekomunikacyjny 
(nieużywany) 

telekommunikationskabel telekommunikationskabel 
(ikke brugt) 

kabel energetyczny gazociąg elkabel gasledning 

rurociąg rørledning 

platforma wydobywcza  udvindingsplatform  

miejsce zrzutu solanki  stedet for bortskaffelse af saltlage  

miejsce zrzutu ścieków  stedet for bortskaffelse af spildevand  

klapowisko dumpningssted 

obszar zalegania aflejringsområde for 

broni chemicznej kemisk våben 

obszar portowy havneområde 

reda portu havnerede 

projekt farmy wiatrowej bez aktualnej decyzji 
lokalizacyjnej 

vindmølleparkprojekt uden en gyldig 
etableringsbeslutning 

projekt farmy wiatrowej z aktualną decyzją 
lokalizacyjną 

vindmølleparkprojekt med en gyldig 
etableringsbeslutning 

projekt farmy wiatrowej z aktualną decyzją 
środowiskową 

vindmølleparkprojekt med en gyldig miljøbeslutning 

INFORMACJE DODATKOWE  SUPPLERENDE OPLYSNINGER  

Średnia średnica ziaren (Mz) osadów 
powierzchniowych 

Gns. kernediameter (Mz) for overfladesedimentet 

izobaty co 10 m  10 m dybdekurver  

izobaty co 5 m  5 m dybdekurver  

strefa okresowo zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa  zone, som midlertidigt er lukket for skibsfart og fiskeri  

strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa  zone, som er lukket for skibsfart og fiskeri  

kotwicowisko Marynarki Wojennej  Flådens ankerplads  

kotwicowisko ankerplads 

granice stref kompetencji urzędów morskich grænserne for søfartsmyndighedernes 
kompetenceområder 

granica wyłącznej strefy ekonomicznej grænsen til den eksklusive økonomiske zone 

granica morza terytorialnego granica wód 
wewnętrznych RP  

grænsen til territorialfarvandet grænsen til Republikken 
Polens indre farvande  

tor wodny farvand 

wrak vrag 

wrak zabytkowy mogiła wojenna historisk vrag 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Geochemia środowiska -udział przekroczeń 
współczynnika wzbogacenia (EF) pierwiastków 

Miljøgeokemi - andel af overtrædelser af 
berigningsfaktoren (BF) for grundstoffer 

arsen (As)  arsen (As)  

kadm (Cd)  cadmium (Cd)  

chrom (Cr)  krom (Cr)  

miedź (Cu)  kobber (Cu)  
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rtęć (Hg)  kviksølv (Hg)  

nikiel (Ni)  nikkel (Ni)  

ołów (Pb)  bly (Pb)  

cynk(Zn) zink (Zn) 

 

7.2.1.2 De fysiske og kemiske egenskaber af sedimenter 

Sedimenter udgør et meget vigtigt element af økosystemet i Østersøen, som er et lavt havområde,  

m. begrænset vandudveksling og et areal, som er 4 gange mindre end dets afvandingsområde. 

For at opnå en omfattende karakteristik af de fysiske og kemiske egenskaber af sedimentet i området 

for det planlagte Projekt, blev følgende fysiske og kemiske indikatorer valgt til undersøgelser: fugtighed, 

glødetab, metalindhold og metallernes labile form (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, As, Hg), polycykliske 

aromatiske kulbrinter (16 WWA), polychlorerede biphenyler (7 PCB-kongenere: 28, 52, 101, 118, 138, 

153, 180), mineralolier, radioaktiviteten for 137Cs, organiske tinforbindelser (TBT, DBT, MBT) og 

indholdet af biogene stoffer total nitrogen og total fosfor) to gange om året (af hensyn til 

sæsonændringer). Endvidere, blev der udført en enkelt granulometrisk analyse af sedimentprøver. 

Der blev iværksat to kampagner med udtagning af sedimentprøver - en vinter- og en sommerkampagne. 

Prøveudtagningen blev gennemført på 188 forskningsstationer inden for et systematisk net, 1 prøve pr. 

km2. Der blev ikke givet tilladelse til gennemførelse af undersøgelser i Projektets potentielle 

konsekvensområde, som er beliggende i Sveriges Eksklusive Økonomiske Zone.  

11 forskningsstationer, som foruden blev planlagt i Sveriges Eksklusive Økonomiske Zone, blev dog 

overført til Polens Eksklusive Økonomiske Zone.  

De gennemførte undersøgelser har vist, at den dominerende sedimenttype i planlægningsområdet for 

BI (1 Mm) er grovkornet sediment m. overvejende indhold af finkornet sand blandet m. 

mellemgrovkornet sand. Tilstedeværelsen af grus blev konstateret i blot et par prøver. De fysiske og 

kemiske analyser har vist tilstedeværelse af organisk kul (OWO) med højst 2,2 g/kg, generel nitrogen 

med højst 239 mg/kg, kviksølv – 0,03 mg/kg, aromatiske kulbrinter – 70 mg/kg, PCB (polychlorerede 

biphenyler) – 0,0012 mg/kg. Der blev ikke konstateret tilstedeværelse af stærkt forurenet sediment.   

7.2.2 Atmosfæriske forhold 

7.2.2.1 Vind  

Den nærmest liggende målestation ved den polske kyst, i forhold til området for den planlagte 

investering, er Łeba-stationen.  

I den flerårige periode 2010-2019 dominerede der vestlige vinde på Łeba-stationen. Den gennemsnitlige 

vindhastighed på Łeba-stationen i årene 2010-2019 udgjorde 4,9 m/s (Hovedinspektoratet for 

Miljøbeskyttelse, 2021a), mens den gennemsnitlige årlige vindhastighed i Østersøen udgør fra 6 til 8 

m/s. Værdierne under 6 m/s måles i kystzonen, mens værdierne over 7 m/s - på det åbne hav (IMGW). 

Den gennemsnitlige vindhastighed på Łeba-stationen i 2020 afveg ikke betydeligt fra de gennemsnitlige 

flerårige værdier - de absolutte forskelle var som regel ikke større end ±0,4 m/s. 

En vigtig parameter for havvindmøllefarmenes funktion er vindenergipotentiale. Der blev som led  

i udarbejdelsen af betingelserne for POM-planen foretaget en vurdering af energiressourcerne i de 

polske områder af Østersøen, herunder bl.a. en analyse af vindenergiressourcer.  

De modellerede døgnmiddelværdier for vindenergien, som blev målet af Det Maritime Institut i Gdansk 

i regionen for det planlagte projekt, ligger i intervallet 38-40 MWh/m2 (Tegning 7.6). 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 36 

Tegning 7.6 Døgnmiddelværdierne for vindenergien over området for den polske del af Østersøen, 

som blev målt baseret på oplysningerne fra 2013  

Kilde: Det Maritime Institut i Gdańsk: Undersøgelse af betingelserne for arealplanlægning af de polske havområder m. 

arealanalyser. Tillæg 3. Vurdering af energiressourcerne i de polske områder af Østersøen, Gdańsk 2015. 

7.2.2.2 Temperatur 

I 2020 lå de gennemsnitlige månedlige vandtemperaturer i overfladelaget (0-10 m) i Bornholms Bassinet 

i intervallet 5,2-18,0°C. Dette interval var snævrere end intervallerne, som blev observeret i 2019, både 

i vandområdet for Bornholms Bassinet og i øvrige dybhavsområder. Det betyder, at overfladelagene  

i vinterperioden havde en højere temperatur end i 2019, mens sommerværdierne til gengæld var lavere. 

I marts lå de gennemsnitlige temperaturværdier i Bornholms Bassinet, i det østlige Gotlands Bassin og 

i Gdansk Bassinet næsten på samme niveau og deres interval var forholdsvis snævert, dvs. fra 5,0 til 

5,5°C. De var tydeligt højere end de gennemsnitlige værdier fastsat for perioden 2010-2019 (3,3–3,8°C). 

I alle områderne forekom positive afvigelser fra den gennemsnitlige værdi for den flerårige periode også 

i januar og november. Det betyder en markant varmere vinterperiode. I alle øvrige måneder lå de 

gennemsnitlige temperaturer i ovenstående områder meget tæt på de gennemsnitlige temperaturer for 

den forudgående flerårige periode el. var ubetydeligt lavere. I januar udgjorde stigningen i den 

gennemsnitlige temperatur i området for det åbne hav i forhold til værdierne fastsat for 

referenceperioden 2°C. I marts holdt denne forskel sig på omkring 1,6°C - 1,8°C. En stigning blev også 

noteret i november måned og den udgjorde 1,5°C i Bornholms Bassinet. 

I juni var temperaturen lavere m. hhv. 0,7 °C sammenlignet med den flerårige periode. I de åbne 

havområder forekom de største forskelle, hvis man ser bort fra vinterperioden, mellem året 2020 og 

referenceperioden i august, da temperaturerne i det omhandlede år var lavere m. hhv. 1,7°C i Bornholms 

Bassinet. 

I 2020 udgjorde den maksimale temperatur i Bornholms Bassinet 19,0°C (Tegning 7.7) og den var også 

lavere end værdien, som blev noteret i dette område i august 2019, dvs. 22,3°C. Den minimale 

temperaturværdi i Bornholms Bassinet blev noteret i januar og udgjorde 4,3°C, hvilket betyder, at den 

var 2,5°C højere end temperaturen i det forudgående år. 
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Tegning 7.7 Vandtemperaturen i havets overfladelag i Bornholms Bassinet i 2020. 

  

Basen Bronholmski Bornholms Bassinet 

Temperatura [ºC] Temperatur 

Miesiąc Måned 

Diagrammet viser dataene for de måneder, hvor det var muligt at foretage statistiske beregninger; søjle – gennemsnitsværdien 

for 2010-2019; hale – gennemsnitsværdien ± standardafvigelsen for 2010-2019; punkter – gennemsnitsværdien for 2020. 

Kilde: Vurdering af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen baseret på overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af 

årtiet 2010-2019, Warszawa 2021 

7.2.2.3 Saltholdighed 

I henhold til Vurderingen af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen i 2020 i Bornholms Bassinet, 

hvor den planlagte investering er placeret, lå det gennemsnitlige saltindhold for vandet i overfladelaget 

i intervallet 7,52 - 7,77‰, mens den mindste gennemsnitlige værdi var noteret for januar måned, og den 

største - for september måned (Tegning 7.8). De gennemsnitlige værdier opnået ved 

saltindholdsmålingerne for 2020 var i de fleste tilfælde højere sammenlignet m. årtiet 2010-2019. 

Tegning 7.8 Vandtemperaturen i havets overfladelag i Bornholms Bassinet i 2020.  

 

Zasolenie Saltholdighed 

Miesiąc Måned 

Basen Bornholmski Bornholms Bassinet 

 

Diagrammet viser dataene for de måneder, hvor det var muligt at foretage statistiske beregninger; søjle – gennemsnitsværdien 

for 2010-2019; hale – gennemsnitsværdien ± standardafvigelsen for 2010-2019; punkter – gennemsnitsværdien for 2020. 
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Kilde: Vurdering af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen baseret på overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af 

årtiet 2010-2019, Warszawa 2021. 

7.2.2.4 Isdække 

Et af større problemer, der har betydning for skibsfartens og søtransportens funktion er issituationen.  

I løbet af en barsk vinter dannes islaget på et fartøj m. en dødvægt på ca. 300 – 500 tons m. en hastighed 

på 1,5 tons pr. time, hvilket kan føre til forstyrrelse af dets balance (Rokiciński, 2007). 

Forekomsten af isfænomener i den midterste del af Den Centrale Østersø er ubetydelig (antallet af dage 

m. isdække, varigheden af issæsonen, datoer, hvorpå islaget opstår og hhv. forsvinder) sammenlignet 

med den øvrige del af Østersøen. Isfænomener forekommer her kun i løbet af barsk og meget barsk 

vinter, som på grund af den i løbet af de seneste årtier noterede globale opvarmning ikke er indtrådt  

i Østersøområdet. Vintrene i årene 2020/2021 og 2021/2022 kan henregnes under milde vintre, hvorfor 

der ikke forekom nogen isfænomener i det undersøgte havområde.  

7.2.2.5 Strømme og vandudveksling 

Afhængigt af dybden findes der overfladestrømme, understrømme og bundnære strømme. Målt på en 

korttidsskala genereres overfladestrømme og understrømme i Østersøen hovedsageligt af vind. De 

afhænger af kystmorfologien og havbundens topografi. Derfor ses en større ændringsdynamik hvad 

angår havstrømme i kystzonen end på det åbne hav.  

De generelle karakteristika af strømmenes placering er vist i form af strømroser, som er bestemt for de 

enkelte fiskerikvadrater (Tegning 7.9); de henviser til perioden fra 2010 til 2019. (Hovedinspektoratet for 

Miljøbeskyttelse, 2021a). I området for Bornholms Bassinet dominerede der i årene 2010-2019 

sydvestgående strømme. 

Tegning 7.9 Strømroser i laget lige inder overfladen, dvs. 7,5-12,5 m, på grundlag af beregningerne fra 

2010-2019 (det grønne rektangel – Projektets område, det røde rektangel – udvidelse af 

områderne J04 og J05) 
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Kilde: Vurdering af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen baseret på overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af 

årtiet 2010-2019, Warszawa 2021. 

De generelle karakteristika af strømmenes placering i 2020, i form af strømroser, som er bestemt for de 

enkelte fiskerikvadrater (Tegning 7.10), indikerer, at der i Bornholms Bassinet blev noteret følgende 

strømme: nordøstgående strømme og sydøstgående strømme (sektor H03) samt sydvestgående 

strømme (sektorerne I03 og I04). Sydvestgående strømme og nordøstgående strømme i sektorer, der 

er beliggende langs kysten (J03).  

Sammenligningen af vindroserne, som er udarbejdet på grundlag af dataene fra den flerårige periode 

2010-2019 og fra 2020, tyder på, at det maksimale skalaområde for procentandelen af retningerne, som 

er vist på tegninger, der forestiller havstrømmene for den flerårige periode 2010 - 2019 og for året 2020, 

udgør 20%.  

Tegning 7.10 Strømroser i laget lige under overfladen, dvs. 7,5-12,5 m, i 2020 (det grønne rektangel – 

Projektets område, det røde rektangel – udvidelse af område J04; der mangler data for område J05). 

 

 

Kilde: Vurdering af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen baseret på overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af 

årtiet 2010-2019, Warszawa 2021. 

Vandudskiftningen i området for den planlagte investering indebærer uregelmæssige saltvandtilførsler 

fra Nordsøen gennem Kattegat. Udskiftningen finder sted over de undersøiske tærskler i Øresund 

(dybde 8 m) og Storebælt (dybde 15-16 m). Vandfornyelse i dybhavsområderne kan kun finde sted som 

følge af ekstremt store tilførsler til Østersøen.  

En af de største saltvandstilførsler fra Nordsøen fandt sted i efteråret 2014. Ifølge Leibniz-Institut für 

Ostseeforschung Warnemünde (www.io-warnemuende.de) udgjorde mængden af det tilførte vand 198 

km3, mens mængden af den transporterede salt udgjorde ca. 4 Gt. Dette havde indvirkning på salt-, ilt- 

og temperaturforholdene. Resultaterne af tilførslen var synlige i det efterfølgende år, og under 

overvågningsrejser blev et meget højt saltindhold registreret i bundlagene i Bornholms Bassinet.  
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Situationen i de dybe bassiner i Østersøen skyldes primært moderate vandtilførsler til Østersøen, der 

fandt sted i november 2015 og i perioden januar-februar 2016 samt mindre vandtilførsler i perioden 

mellem ovennævnte to perioder. I 2016 fandt tre mindre vandtilførsler af anslået størrelse fra 171 km³ 

til 184 km³ sted i perioden fra oktober til december. I 2017 fandt vandtilførsler i en anslået mængde på 

210 km³ sted. I 2018 blev der noteret to vandtilførsler i en anslået mængde på 215 km3 - 233 km3.  

I slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019 samt i april, juni, september og december 2019 blev der 

noteret svage barotropiske tilførsler. I 2020 blev der ikke noteret nogen vandtilførsler til Østersøen.  

Vandbevægelsen over havbunden sætter bundsedimentet i bevægelse, hvilket begrænser forekomsten 

af sarte, sedentære organismer og muliggør en effektiv næring for filtrerende organismer. Områder m. 

stærke strømme (over 50 cm•s-1) er kendetegnet ved mangel på finkornet sediment og forekomsten af 

aflejringer af hårdt ler med grus og stærkt udvaskede sten. Hastigheden for de bundnære strømme  

i området for den planlagte investering udgør i gennemsnit 10-25 cm•s-1 (IO PAN, 2009), som vist på 

Tegning 7.11.  

Tegning 7.11 Hastigheden for de bundnære strømme i området for det planlagte projekt 

Kilde: Atlas over bundhabitaterne i de polske havområder, Havforskningsinstituttet for Det Polske Videnskabsakademi, Gdynia 

2009. 

Hastigheden for de bundnære strømme [cm * s-1] / Near-bottom currents [cm*s-1] 

7.2.2.6 Havbølger 

Havbølger i havområder udgør et vigtigt element, der har indvirkning på blanding af vandet, den 

morfologiske variabilitet af havbunden i kystzonen og kysterosion. Størrelsen og frekvensen af 

havbølger er stærkt afhængige af de atmosfæriske forhold (vindretning og vindhastighed), 

udformningen af havbunden og kystzonen.  



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 41 

Signifikant bølgehøjde (Hs) og den gennemsnitlige periode beskriver tids- og rumdynamikken for 

bølgeforholdene. I henhold til rapporten „Vurdering af miljøtilstanden i de polske havområder i 

Østersøen på grundlag af overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af årtiet 2010-2019” 

(Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse, 2021a), defineres den signifikante bølgehøjde som 

gennemsnitshøjden af en tredjedel af de højeste bølger i et givet område, regnet fra bølgedal til 

bølgetop. Bølgeforholdene i henhold til Programmet, der blev iværksat som led i overvågningen af 

havvandets tilstand, fastsættes på grundlag af målingerne, som er registreret på Petrobaltic-platformen, 

i et punkt, der repræsenterer forholdene på det åbne hav. I 2020 dominerede der bølger m. en højde på 

0,2 -1,2 m og en gennemsnitlig bølgeperiode, der ligger i området 4-5 s (Hovedinspektoratet for 

Miljøbeskyttelse, 2021a). Fordelingen af den signifikante bølgehøjde og den gennemsnitlige 

bølgeperiode i 2020 lå tæt på fordelingen for referenceperioden, dvs. årene 2010-2019, med 

overvejende perioder i området 3,8- 4,2, og mens overvejende bølgehøjde lå i området 0,4-1,0 m. 

Den højeste værdi for den samlede stormvarighed (havets tilstand på over 5 grader på Douglas-skalaen, 

der svarer til bølgehøjder på over 2,5 m) blev i 2020 noteret i 1005 timer. Den samlede stormvarighed 

på over den gennemsnitlige værdi for årtiet 2010-2020, undtagen 2020, blev yderligere noteret i 2011 

og i perioden 2015-2017. Den laveste værdi blev registreret i 2018 og udgjorde 546 stormtimer. 

Den rumlige fordeling af den årlige beholdning af vindskabt bølgeenergi er vist på nedenstående  

Tegning 7.12. Bygherren gennemfører undersøgelser inden for investeringen, der også omfatter 

bølgemålinger foretaget efter metoder, som er beskrevet i Bilag 1 til denne rapport.  

Tegning 7.12 Den rumlige fordeling af den årlige beholdning af vindskabt bølgeenergi i området for den 

planlagte investering. 

Kilde: Vurdering af energiressourcerne i de polske områder af Østersøen, Instituttet for Operationel Oceanografi, Gdańsk 2014. 

7.2.3 Tilstanden af havvandet 

Vurdering af tilstanden af havmiljøet foretages som led i statens miljøovervågning, i henhold til 

bestemmelserne i loven Vandlovgivningen og gennemførelsesretsakter samt retningslinjerne  

i HELCOM COMBINE.  
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Overvågning af tilstanden af havvandet gennemføres på målesteder, hvis placering er vist på Tegning 

7.13 nedenfor. Det planlagte projekt er placeret i området for Ławica Środkowa, omgivet af Bornholms 

Bassinet, Det Østlige Gotlands Bassin og Slupsk Furrow sydfra. Under hensyntagen til overvågning af 

havvandet (Østersøens opdeling i havområder i medfør af Havstrategi-rammedirektivet) er det planlagte 

projekt beliggende i Bornholms Bassinet. 

Tegning 7.13 Underområderne, som er udpeget i de polske dele af Østersøen i henhold til HELCOM MAS 

m. ajourføringer (HELCOM 2013) og m. oplysningerne om placeringen af måle- og forskningsstationer til 

overvågningsformål, der omhandles i Havstrategi-rammedirektivet 

Kilde: Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse, Vurdering af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen baseret på 

overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af årtiet 2010-2019, 2020 

Legenda Tekstforklaring 

Hydrologia, substancje biogenne, tlen  Hydrologi, biogene stoffer, ilt  

Fitoplankton, zooplankton, zoobentos  Planteplankton, zooplankton, zoobenthos  

Makrofity Makrofyter 

Substancje niebezpieczne w omułku  Farlige stoffer i muslinger  

Substancje niebezpieczne w rybach Farlige stoffer i fisk 

Morze Bałtyckie Østersøen 

Basen Bornholmski Bornholms Bassinet 

Wschodni Basen Gotlandzki Det Østlige Gotlands Bassin 

Polska część Zalewu Szczecińskiego Den polske del af Stettinerbugten 

Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego Polens kystvande i Bornholms Bassinet 

Polskie wody przybrzeżne wschodniego Basenu 
Gotlandzkiego 

Polens kystvande i Det Østlige Gotlands Bassin 

Polska Polen 

Polskie wody przebrzeżne Basenu Gdańskiego  Polens kystvande i Gdansk Bassinet  

Polska część Zalewu Wiślanego Den polske del af Vistula-lagunen 

 

Målestederne, der ligger tættest på området for den planlagte investering, inden for grænserne af 

Bornholms Bassinet, er: P3, P5C og målested P2 placeret inden for grænserne af det østlige Gotlands 
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Bassin, hvor nedenstående parametre undersøges: planteplankton, zooplankton og zoobenthos samt 

P39Z, hvor der undersøges biogene stoffer, ilt og hydrologiske parametre.  

Gennemsnitskoncentrationer af biogene stoffer, nitrogen og fosfor i Bornholms Bassinet og i Det Østlige 

Gotlands Bassin er vist i nedenstående Tabel Tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Gennemsnitskoncentrationer [mmol m-3] af mineralholdige fosforforbindelser (DIP) og 

nitrogenforbindelser (DIN) i 2020 i overfladelaget (0–10 m) i vintermånederne (XII–II) og 

gennemsnitskoncentrationer af total fosfor (TP) og total nitrogen (TN) i sommermånederne (VI–IX) 

(gennemsnittet for årtiet 2010–2019) i Bornholms Bassinet og i Det Østlige Gotlands Bassin 

Havområde Undersøgelsesperiode DIP DIN TP TN 

Bornholms 

Bassinet 
2020 0,61 3,48 0,66 21,48 

2010-2019 0,63 6,46 0,94 25,22 

Det Østlige 

Gotlands 

Bassin 

 

2020 0,64 0,64 0,64 0,64 

2010-2019 0,61  4,59  0,88  24,78  

Kilde: Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse, Vurdering af miljøtilstanden for de polske dele af Østersøen baseret på 

overvågningsdataene fra 2020 set på baggrund af årtiet 2010-2019, 2020 

Koncentrationen af biogene stoffer er af afgørende betydning for forekomsten af planteplankton. 

Intensiteten, hvormed planteplankton forekommer, beregnes ud fra klorofylindholdet i havvandet. I 2020 

var koncentrationer af klorofyl-a i havvandet i Bornholms Bassinet i sommersæsonen betydeligt lavere 

end de gennemsnitlige årlige koncentrationer. Det gennemsnitlige indhold af klorofyl-a, både pr. sæson 

og i hele 2020 var lavere i sammenligning med undersøgelsesresultaterne fra det seneste årti. 

Havvandets klarhed i Bornholms Bassinet udgjorde i gennemsnit 6,5 m, mens gennemsnitsværdien  

i sommermånederne udgjorde 5,1 m.  

Baseret på ovenstående parametre blev tilstanden af havvandet i Bornholms Bassinet vurderet som 

utilstrækkelig i henhold til Havstrategi-rammedirektivet. 

I 2020 udgjorde de gennemsnitlige koncentrationer af cæsium 137Cs i Bornholms Bassinet cirka 19 Bq 

m-3. Miljøtilstanden med hensyn til radioaktiv kontaminering med cæsiumisotop 137Cs er utilstrækkelig i 

henhold til kravene i Havstrategi-rammedirektivet. 

For strontium 90Sr blev der ikke fastsat grænseværdier. Koncentrationen af strontium 90Sr i havvandet i 

Bornholms Bassinet udgjorde 4,8 Bq m-3. 

7.2.4 Baggrundsstøj 

Akustikforholdene for havmiljøet bestemmes både af kilder af naturlig oprindelse og kilder af antropogen 

oprindelse. Kilder til naturlig vedvarende støj er f.eks. vind, regn og havbølger, mens støj af antropogen 

oprindelse kan være forårsaget af søtransport, broer, offshore-vindkraftværker el. udvinding af 

aggregater. Impulsstøj genereres primært af: driften af forskellig slags udstyr, herunder sonarer og 

ekkolod, eksplosioner i forbindelse med geologiske undersøgelser, detonationer som led  

i militærøvelser på offshore militære øvelsesområder, undersøiske eksplosioner i forbindelse med 

destruering af ammunition samt marine organismer. Det forventes, at mindst en del af ovenstående 

støjkilder vil forekomme under gennemførelsen af den planlagte investering og videre drift af 

vindmølleparken. 
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I henhold til undersøgelsesresultaterne, som er opført i „Ajourføring af den foreløbige vurdering af 

havvandets tilstand”, overstiger niveauet af baggrundsstøjen i det polske havområder ikke 75 dB re μPa 

langs kysten (en strækning m. en bredde på ca. ok. 15 km) og i Gdansk-bugten. Som vist på tegning 

Tegning 7.14, bliver støjniveauet større, jo længere man bevæger sig nordpå, men på ingen steder 

overstiger det 90 dB re μPa. 

Tegning 7.14 Niveauet af vedvarende støj i forbindelse med menneskelige aktiviteter  

Kilde: Ajourføring af den foreløbige vurdering af miljøtilstanden i havvandet, Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse, Warszawa, 

2018. 

Poziom hałasu [dB re µPa] Støjniveau [dB re µPa] 

Som led i undersøgelser inden for investeringen foretages der målinger af baggrundsstøjen.  

På grundlag af undersøgelserne, som blev gennemført i perioden fra december 2020 til januar 2022, 

konstateredes det, at niveauerne af undersøisk støj på de enkelte strækninger (og deres 

variationsområder) udviser værdier, som er karakteristiske for området for Det Sydlige Østersø, noteret 

under lydspredningsforholdene, som er typiske for vintersæsonen og overgangssæsonen mellem 

vintersæsonen og tidligt forår. 

7.2.5 Benthos  

7.2.5.1 Phytobenthos 

Forekomsten af phytobenthos afhænger af, hvor dybt den minimale lysmængde, som er nødvendig til 

fotosynteseprocessen, når op til. Dybden, hvori planter, som er rodfæstet i havbunden, forekommer, er 

som regel cirka 8 meter (Kruk-Dowgiałło, 2000), mens for makroalger, der kræver et hårdt underlag, er 

det cirka 21 meter (Kruk-Dowgiałło, 2011). 
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Kvalitets- og kvantitetsstrukturen af phytobenthos i Østersøen bestemmes primært af abiotiske 

miljøfaktorer, såsom underlagstype, lystilgængelighed el. vanddynamik (Erikson & Bergstrӧm, 2005; 

Snickars et al., 2014; Wallin et al., 2011). I området for den planlagte HVP (Tegning 7.15) er forholdene 

ugunstige for udvikling af phytobenthos.  

Tegning 7.15 Placeringen af transekter og forskningsstationer som led i phytobenthosundersøgelserne, 

der gennemføres i planlægningsområdet for HVP Baltic I, m. en potentiel konsekvenszone m. en bredde på 

mindst 1 Mm   

Kilde: Den endelige rapport – benthos, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Stacje pobierania próbek fitobentosu Stationer til udtagning af phytobenthosprøver 

Transckty fitobentosu Phytobenthostransekter 

Izobaty (5 m) Dybdekurver (5 m) 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Typ osadów powierzchniowych: Type af overfladesedimenter: 

piasek drobno i średnioziarnisty fin- og mellemgrovkornet sand 

iły, muły, piaski drobnoziarniste  ler, silt, finkornet sand  

osady spoiste z pokrywą piaszczystą, brukiem 
erozyjnym i pojedynczymi głazami 

kohæsive sedimenter m. sanddække, erosionssten og 
enkelte sten 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja transektów i stacji pobierania próbek 
fitobentosu 

Placering af transekter og stationer til udtagning af 
phytobenthosprøver 

 

Som led i miljøundersøgelserne forud for investeringen i juni 2021 (MEWO, 2022) blev der foretaget en 

undersøisk inspektion langs de udlagte transekter efter metoden, der består i optagelse af havbunden 
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m. et fjernstyret undervandsfartøj, ROV, (eng. Remotely Operated Underwater Vehicle)  

i planlægningsområdet for VMP Baltic I m. en bufferzone m. en bredde på – OZ BI 1 Mm. 

Undersøgelserne har vist, at en hård havbund, som er af nøglebetydning for udvikling af makroalger, 

optager et lille område, blot 19,6% (dvs. 35 km²) OZ BI (1 Mm). 

En hård bund i området for Projektet er lokaliseret i en dybde på cirka 20 m, hvor lysmængden, som er 

nødvendig for fotosynteseprocessen, er meget ubetydeligt. I dette område forekommer også stærke 

bundnære strømme, der begrænser udviklingen af makroalger. 

I området for HVP Baltic I forekommer makroalger i dybdeområdet 19,9–24,8 m og i meget ubetydelige 

mængder, dvs. <1%. Der blev konstateret forekomst af rødalger Rhodomela confervoides (0,45 g 

s.m.∙m-2) og brunalger Sphacelaria cirrosa, Pylaiella littoralis og/eller Ectocarpus siliculosus. Alle 

ovenstående arter observeres på det åbne hav, i små mængder.  

I betragtning af det faktum, at forekomsten af beskyttede arter ikke er blevet konstateret  

i undersøgelsesområdet (i henhold til Miljøministerens Bekendtgørelse af 9. oktober 2014 om 

beskyttelse af plantearter (Dz.U. [Lovtidende] 2014 pos. 1409)) og, at makroalger forekom i meget 

ubetydelige mængder, skal området for HVP Baltic I anses for et område, som er frit for 

phytobenthosrelaterede naturressourcer. Det er typisk for dele af havbunden, der ligger i dybder over 

20 m i de polske havområder. 

7.2.5.2 Zoobenthos 

Forekomsten af zoobenthos afhænger primært af fysiskkemiske forhold, herunder bl.a.: sedimenttype, 

saltindhold, temperatur og iltkoncentration samt biotiske forhold: fodertilgængeligheden, det biotiske 

potentiale af de enkelte arter el. interspecifik konkurrence. Lavvandszonen i Østersøen (op til en dybde 

på cirka 40 meter) er rigere på zoobenthos-organismer end områder m. større dybder, hvilket bl.a. 

fremgår af et højere saltindhold, lavere temperaturer og periodisk el. vedvarende iltmangel i områder m. 

betydelige dybder (bl.a. Laine, 2003; Bonsdorff, 2006). 

Undersøgelser af makrozoobenthos i OZ BI (1 Mm) blev gennemført som led i et undersøgelsesprogram 

iværksat forud for investeringen i perioden mellem maj og juni 2021. (MEWO, 2022). Med henblik herpå 

blev der udpeget 186 stationer til udtagning af makrozoobenthos, hvorfra prøver var udtaget m. Van 

Veen grab for en blød havbund el. m. et fjernstyret undervandsfartøj (ROV) forsynet m. et rør til 

udtagelse af makrozoobenthos for en hård havbund. Fra 20 målestationer lykkedes det ikke at opnå 

nogen resultater, mens antallet af de udtagne prøver var tilstrækkeligt repræsentativt til at illustrere 

kvalitets- og kvantitetsstrukturen af makrozoobenthos i område OZ BI (1 Mm). 

Karakteristika af de vigtigste resultater af kvalitets- og kvantitetsundersøgelser af makrozoobenthos for 

en blød havbund og en hård havbund i OZ BI (1 Mm) er vist i nedenstående tabel (Tabel 7.2), mens  

4 udlagte makrobenthosgrupper er vist i Tegning 7.16. 

Tabel 7.2 Karakteristika af udvalgte makrozoobenthosparametre i område OZ BI (1 Mm)  

Parameter  Blød havbund  Hård havbund  

Antallet af stationer  157  9  

Dybde [m]  17,5–70  21,4–31  

Antallet af taksoner  

totalantal:  

området for de enkelte stationer:  

 

25  

2–12  

 

16  

6–10  

Antallet af individer [indiv.∙m-2]  

gennemsnitsværdi:  

område:  

 

1526  

40–7680  

 

49698  

37891–65774  

Biomasse [g m.m.∙m-2]    
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Parameter  Blød havbund  Hård havbund  

gennemsnitsværdi:  

område:  

23,1  

0,2–174,8  

1810,7 ±522,9  

1216,9–2610,9  

Indikator B  

gennemsnitsværdi/kvalitetstilstanden 

af makrozoobenthos:  

område:  

 

 

2,77/moderat  

1,55–4,29  

 

 

ikke relevant  

Tilstedeværelse af karakteristiske 

arter  

gennemsnitsværdi/kvalitetstilstanden 

af makrozoobenthos:  

område:  

 

 

ikke relevant  

 

 

3/god  

2–4  

De mest almindelige arter (absolut 

permanente)  

Pygospio 

elegans  

Mytilus trossulus  

Bylgides sarsi  

Jaera (Jaera) 

albifrons  

Einhornia 

crustulenta  

Pygospio elegans  

Udlagte makrozoobenthosgrupper  3 samfund:  

Samfund I – 

Oligochaeta  

Samfund II – 

Pygospio 

elegans  

Samfund III – 

Marenzelleria sp.  

1 samfund:  

Samfund IV – 

Mytilus trossulus  

Dominerende muslingearter  Limecola 

balthica  

Mytilus trossulus  

Kilde: Den endelige rapport – benthos, MEWO, 2022 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 48 

Tegning 7.16 De udlagte makrozoobenthosgrupper i planlægningsområdet for HVP BI m. en potentiel 

konsekvenszone m. en bredde på mindst  

1 Mm 

Kilde: Den endelige rapport – benthos, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Zespoły makrozoobentosu wydzielone na obszarze OZ 
BI (1Mn): 

Makrozoobenthossamfund, som er udlagt i område OZ 
BI (1Mn): 

Zespół I – dna miękkiego Samfund I – for en blød havbund 

Zespół II – dna miękkiego Samfund II – for en blød havbund 

Zespół III – dna miękkiego Samfund III – for en blød havbund 

Zespół IV – dna kamienistego Samfund IV – for en stenet havbund 

Typ osadów powierzchniowych Typer af overfladesedimenter 

piasek drobno i średnioziamisty  finkornet og mellemgrovkornet sand  

osady spoiste z pokrywy piaszczysty, brukiem 
erozyjnym i pojedynczymi głazami 

kohæsive sedimenter m. sanddække, erosionssten og 
enkelte sten 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Mapa zespołów makrozoobentosu Kort over makrozoobenthosgrupper 

Resultater af kvalitetsundersøgelser af makrozoobenthos, dvs. den taksonomiske sammensætning og 

forekomshyppigheden (frekvensen) for taksoner på stationer, som er placeret på en blød havbund, har 

vist, at en forholdsvis forskelligartet bentisk makrofauna forekom i området. Der blev konstateret 25 

makrozoobenthostaksoner i undersøgelsesområdet. Der dominerede typiske taksoner for en havbund 

m. en middelstor dybde (op til ca. 40 m p.p.m.) på det åbne hav i den sydlige Østersø. 

Hvad angår en blød havbund blev der identificeret 3 makrozoobenthosgrupper m. forskellig taksonomisk 

sammensætning og et forskelligt antal organismer heri. Samfund I, m. overvejende andel af 
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Oligochaeta, der anses for at være en indikator for en forurenet havbund, forekom primært på en 

grusholdig havbund, der var punktvis og ujævnt fordelt over hele det undersøgte område. Samfund II – 

det mest karakteristiske samfund for det undersøgte områder – omfattede størstedelen af dets areal m. 

en sandholdig havbund m. overvejende andel af havbørsteorme Pygospio elegans – en art, der anses 

for at være en indikator for en ren el. middelren havbund, der består af et sediment tilsat lidt organisk 

materiale. Mens Samfund III – Marenzelleria sp., der forekommer punktvis i den centrale og østlige del 

af OZ BI (1 Mm) på en sand- og grusholdig havbund – var kendetegnet ved en meget dårlig taksonomisk 

sammensætning (Tabel 7.2).  

Det makrozoobentiske samfund på en stenet havbund (Makrozoobenthossamfund IV), der primært 

forekom i den nordlige del af det undersøgte område, bestod af 16 makrozoobenthostaksoner – arter, 

der hører under bentisk periphyton og forekommer i den sydlige Østersø (Mytilus trossulus, Einhornia 

crustulenta, Gonothyraea loveni, Amphibalanus improvisus), og ledsagende fauna  – små hvirvelløse 

dyr, der forekommer i mellemrummene mellem muslinger og sten, der danner et rev (primært Bylgides 

sarsi, Jaera (Jaera) albifrons el. gammarus Gammaridae). Blå musling Mytilus trossulus, der vokser på 

stenoverfladen, dominerede i mængde- og biomassestrukturen (Tabel 7.2).  

Kvalitetstilstanden af de makrozoobentiske samfund for en blød havbund blev vurderet som moderat, 

og for en hård havbund – som god. I område OZ BI (1 Mm) blev der ikke konstateret nogen beskyttede 

makrozoobentiske arter. Der blev dog konstateret forekomsten af 4 muslingearter (Mytilus trossulus, 

Limecola balthica, Mya arenaria og Cerastoderma glaucum), der udgør en potentiel foderbase til 

benthosædende fugle, herunder primært ænder, og fisk.  

7.2.6 Fiskebestand og gydeområder 

I henhold til rapporten “Fiskebestandenes tilstand i Østersøen og de af ICES tilladte fangstmængder 

(TAC) i 2022” (Det Maritime Fiskeriinstitut - Statens Forskningsinstitut) falder bestanden af den østlige 

østersøtorsk stadig, hvorfor det anbefales at indføre fiskestop på dette område. Sildbestanden er udsat 

for en større risiko for tab af sin fulde evne til at regenerere sig, hvilket også indebærer 

fangstbegrænsninger. Til gengæld, foretages brislingfangsterne på en bæredygtig måde  

(se Afsnit6.2.1). 

Med henblik på at bestemme mangfoldigheden af og størrelsen på fiskebestanden samt forekomsten af 

gydeområder i området for det planlagte projekt, blev der gennemført omfattende undersøgelser forud 

for investeringen, som var baseret på: 

◼ fangster af ichtyoplankton, der gennemføres på 7 stationer fra fartøjet r/v BALTICA  

(stationens beliggenhed - Tegning 7.17), 

◼ analyse af tætheden af og karakteristika for samfundet af pelagiske fiskearter  

i undersøgelsesområdet med anvendelse af komplementære metoder til hydroakustiske 

ekkolodundersøgelser og pelagiske kontrolfangster (Tegning 7.19), 

◼ fangster af bundboende fisk med anvendelse af bundsatte garn fra fiskekutter UST-52 (Tegning 

7.19).  

Området, hvor arbejdet blev udført, inkluderede en bufferzone på 1 Mm fra grænserne for 

planlægningsområdet for HVP Baltic I - OZ BI (1 Mm). Undersøgelserne blev gennemført i perioden fra 

december 2020 til november 2021, og resultaterne heraf (MEWO, 2022) er opsummeret i det følgende:  

◼ Artsdiversiteten: analyse af fangstresultaterne og fiskerikapaciteten hvad angår fiskesamfundet  

i område OZ BI (1 Mm) har vist, at området er typisk med hensyn til artsdiversiteten, m. tydeligt 

overvejende forekomst af torsk (Gadus morhua) og skrubbe (Platichthys flesus) for bundfiskeri samt 

sild (Clupea harengus) og brisling (Sprattus sprattus) for pelagiske fangster, hvilket er karakteristisk 

for havområderne i den sydlige Østersø. Den taksonomiske mangfoldighed af ichtyoplankton  

i område OZ BI (1 Mm) i undersøgelsesperioden var forholdsvis lav (der blev identificeret rogn fra 

én fiskeart og larver af 11 fisketaksoner). 
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◼ Forekomsten af gydeområder: Der blev konstateret, at brislingen gyder sent på foråret og om 

sommeren, gydningens intensitet var dog forholdsvis lav sammenlignet m. andre lavvandsområder. 

Endvidere, tyder dataene på, at der også kan forekomme gydning hos tobis (Ammodytidae)  

og pighvar (Scophthalmus maximus). 

◼ Resultaterne af kontrolfangster af sild tyder på, at område OZ BI (1 Mm) kun om foråret var et sted, 

hvor en del af sildbestanden midlertidigt tydeligt samlede sig. Mens intensiv fodring, som er typisk 

for sildbestanden, blev ikke observeret i sommerperioden. 

◼ Hvad angår brislingen, var område OZ BI (1 Mm) et midlertidigt levested og migrationssted i fire 

undersøgelsessæsoner i 2021. Reproduktionsprocessen og gydemigration hos brislingen fandt 

sted fra marts til juli, og gydende fisk var mest talrige i forårsprøverne. Den største overfladetæthed 

af brislingens biomasse blev anslået for sommerundersøgelseskampagnen, og den mindste - i løbet 

af vinterundersøgelseskampagnen. 

◼ Resultaterne af de kvantitative undersøgelser af torsk var vist, at område OZ BI (1 Mm) over året 

var kendetegnet af en ganske stor diversificering hvad angår mængden af denne fiskeart. 

Torskebestanden var størst om sommeren, mens den faldt mest om vinteren. Det blev konstateret, 

at undersøgelsesområdet er et attraktivt fourageringsområde både for små torsk og til torsk i større 

størrelser, da både fisk og skaldyr af forskellige arter blev fundet i foderet.  

◼ Området for den planlagte investering var et sæsonlevested primært for voksne skrubber. Skrubber 

forekom i dette område i største mængder i forårs- og sommerperioden med henblik på fouragering 

efter gydningen i dybhavet. Skrubbe gyder ikke direkte i det undersøgte område, da saltindholdet 

er for lavt heri for at muliggøre en effektiv befrugtning.  

Tegning 7.17 Placeringen af stationer til forskning af ichtyoplankton i planlægningsområdet for HVP 

Baltic I m. en potentiel konsekvenszone m. en bredde på 1 Mm 

Kilde: Den endelige rapport – ichtyofauna, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 
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LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Stacje badawcze ichtioplanktonu Stationer til ichtyoplankton-forskning 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW BI (PSzW BI) HVP BI-området (TEKØ BI) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja stacji badawczych ichtioplanktonu Placeringen af stationer til forskning af ichtyoplankton 

 

Tegning 7.18 Ruten for de hydroakustiske ekkolodundersøgelser i planlægningsområdet for HVP Baltic 

I m. en potentiel konsekvenszone m. en bredde på 1 Mm 

 

Kilde: Den endelige rapport – ichtyofauna, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Transekty hydroakustyczne Hydroakustiske transekter 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW BI (PSzW BI) HVP BI-området (TEKØ BI) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja transektów hydroakustycznych Placeringen af hydroakustiske transekter 
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Tegning 7.19 Placeringen af bundsatte garnflåder til forskningsformål i planlægningsområdet for HVP 

Baltic I m. en potentiel konsekvenszone m. en bredde på 1 Mm 

 

Kilde: Den endelige rapport – ichtyofauna, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Zestawy sieci badawczych Bundsatte garnflåder til forskningsformål 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW BI (PSzW BI) HVP BI-området (TEKØ BI) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja zestawów sieci badawczych Placeringen af bundsatte garnflåder til 
forskningsformål 

 

7.2.7 Havfugle 

I de sidste år blev der gennemført en række undersøgelser af havfugle på området Det Sydlige Ławica 

Środkowa pga. regionens store betydning under overvintring eller som et stoppested under træk.  

Ud over undersøgelser gennemført af Bygherren i årene 2012-2013, mellem oktober 2018 og november 

2019 blev undersøgelserne udført tillige af Baltic Power Sp. z o.o., der har udført 13 

undersøgelseskampagner i denne region. Under observationen blev der konstateret et lavt antal fugle  

i området Det Sydlige Ławica Środkowa. 

 

Som led i overvågningen udført forud for investeringen (MEWO, 2022) blev der i marts 2021 påbegyndt 

observationer af havfugle i OZ BI (2 Mm) området og i referenceområdet, beliggende nordøst for den 

planlagte placering af HVP Baltic I (se Tegning 7.20 og Tegning 7.21; transekterne blev tilrettet af 

hensyn til minimering af navigationsrisikoen). 
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Tegning 7.20 Placering af transekterne i området OZ BI (2 Mm) samt i referenceområdet, omkring hvilke 

der blev gennemført observationer af havfugle under forskningskampagner, der fandt sted d. 17.-18. marts 

2021 og d. 28. april 2021. 

 
Kilde: Den kvartalvise rapport, MEWO, 2022.. 

 
NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Transekty ptaków Fugletransekter 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar referencyjny Referenceområde 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

Obszar 2 mil morskich od granic obszaru zabudowy 2 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

Natura 2000 – XXXXX Natura 2000 – XXXXX 
 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Planowana lokalizacja transektór ptaków Den planlagte placering af fugletransekter 
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Tegning 7.21 Placering af transekterne efter tilrettelsen, langs hvilke der blev gennemført observation 

af havfugle under forskningskampagnen, der fandt sted d. 25.-26. marts samt d. 14. og 22. maj 2021. 

 
Kilde: Den endelige rapport – fugle, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Transekty ptaków Fugletransekter 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar referencyjny Referenceområde 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

Obszar 2 mil morskich od granic obszaru zabudowy 2 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Planowana lokalizacja transektór ptaków Den planlagte placering af fugletransekter 

 

◼ Der blev i løbet af forårsmigrationen (marts–maj) 2021 gennemført seks undersøgelseskampagner, 

der hver for sig omfattede alle transekterne i område OZ BI (2 Mm) og i referenceområdet.  

I migrationsperioden blev der i område OZ BI (2 Mm) observeret i alt 803 fugle, der sad på vandet 

langs ruten for undersøgelsesrejsen. I alt blev der konstateret forekomsten af 11 arter, hvoraf havlit 

(Clangula hyemalis) – 72,7 %, den sortstrubede lom (Gavia arctica) – 9,6 %, sølvmåge (Larus 

argentatus) – 8,7% og alk (Alca torda) – 5,4%, var de meste talrige. Størstedelen af trækkene, som 

blev observeret over område OZ BI (2Mm), fandt sted lavt over vandoverfladen. 

◼ Mellem juni og august 2021 blev der gennemført seks undersøgelseskampagner (som det var 

tilfældet med forårskampagnen). I sommerperioden i observeredes der i område OZ BI (2 Mm) 297 

fugle, der sad på vandet langs ruten for undersøgelsesrejsen. Det gennemsnitlige antal af fugle, 

som blev observeret under én kampagne langs skibets rute, var mindre end i forårsperioden og 

udgjorde 49,5 individer. Der blev konstateret forekomsten af 7 arter, hvoraf arterne: lomvie (Uria 

aalge) og sølvmåge (Larus argentatus), der udgjorde i alt 95,3% af alle de observerede fugle, var 
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de mest talrige. Der blev konstateret kun ganske få træk over område OZ BI (2 Mm), ovenikøbet  

i lav højde på op til 20 m. 

◼ Under efterårstræk (september-november) 2021 blev der også gennemført seks 

forskningskampagner. Der blev observeret i alt 639 fugle siddende på vandet langs 

forskningstogtens rute. Det gennemsnitlige antal af fugle, som blev observeret under én kampagne 

langs skibets rute, var lavt og udgjorde 106 individer. Der blev konstateret forekomsten af 8 arter, 

hvoraf: lomvie og sølvmåge, der i alt udgjorde 69,8% af alle de observerede fugle, var de mest 

talrige; sildemåge (Larus fuscus) – 14,2%, alk (Alca torda) – 7,7% og havlit (Clangula hyemalis) – 

2,2%. Langt størstedelen af trækkene fandt sted i en højde på op til 20 m.  

Det fremgår af de hidtidige undersøgelser, at artssammensætningen af havfuglene, der opholder sig  

i område OZ BI (2 Mm) og i referenceområdet, er typisk for havområder, som er beliggende i Østersøen 

væk fra kysterne.  

7.2.8 Trækfugle 

Som led i overvågningen, som er gennemført forud for investeringen (MEWO, 2022), udføres der 

endvidere observationer af trækfuglene i område OZ BI (2 Mm). Undersøgelserne af fuglenes 

forårsmigration blev gennemført i perioden fra marts til maj 2021, mens undersøgelserne  

af efterårsmigrationen blev gennemført fra september til november 2021. (Tegning 7.22).  

Tegning 7.22 Placeringen af observationspunktet i løbet af undersøgelser af fuglenes træk under forårs- 

og efterårsmigrationen. 

 

Kilde:  Den endelige rapport – trækfugle, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Stacja pomiarowa (radar) Målestation (radar) 

Boja sygnalizacyjna Signalbøje 
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Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 2 mil morskich od granic obszaru zabudowy 2 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Planned locations of survey station Planned locations of survey station 

7.2.8.1 Forårsmigration 

Der blev under forårsmigrationen, mellem marts og maj 2021, gennemført otte undersøgelsesrejser.  

Der blev observeret i alt 70 arter. De talrigeste af de observerede arter var: havænder, gæs, stammen 

Anatini (de såkaldte ægte ænder, f.eks. gråand, pibeand, taffeland) og alkefugle, hvilket hænger godt 

sammen m. tidligere tilgængelige undersøgelser, som er blevet gennemført i denne Østersøregion (DHI, 

2015a, 2015b). 

Overvågning vha. den vandrette radar har muliggjort identificering af trækretning af 66 arter. De talrigste 

trækspor er blevet registreret for sortand og havlit, alk og dværgmåge samt for kategorier, der ikke er 

blevet identificeret som arten and el. sortstrubet lom. De fleste registreringer fandt sted i april. Den 

generelle flyveretning (for alle de registrerede trækruter) var primært mod nordøst og nordvest. Der var 

ikke markante forskelle mht. flyveretning mellem de enkelte måneder, hvor undersøgelserne blev 

gennemført. Flyveretningen for havænder (sortand, havlit og uhli) svarede til flyveretningen for alle 

fuglene.  

Data fra den lodrette radar har vist, at trækket har været mest intenst i april og marts, hvorimod i maj 

var antallet fugle registreret af radaren næsten halveret i forbindelse med, at fuglene i den periode nåede 

ynglesteder i det nordøstlige og nordlige Europa. Forårstrækket var mest intenst om natten i hver af de 

tre måneder, hvilket svarer til massemigration af spurvefugle, der om natten flyver over Østersøen. 

På grundlag af de akustiske data blev der konstateret, at blandt spurvefugle, der flyver igennem om 

natten, er de fleste drosler (solsort, vindrossel, sangdrossel og rødhals). 

7.2.8.2 Efterårstræk 

Som led i undersøgelser af efterårstræk gennemført i september, oktober og november 2021 blev der 

gennemført ni forskningsrejser, hvor der blev observeret 46 fuglearter. De talrigste fuglearter var: havlit, 

uidentificerede spurvefugle, gæs og ænder, efterfølgende arten hvid vipstjert, starlinger, alkefugle 

(lomvie og alk), råge og pibeand, hvilket er karakteristisk for Østersøområdet.  

Overvågning vha. den vandrette radar har muliggjort identificering af trækretningen af 41 arter.  

De talrigste trækspor blev registreret for havlit, uidentificerede ænder, gæs og spurvefugle, alkefugle 

(lomvie og alk) og for dværgmåge. Den generelle flyveretning (for alle de registrerede trækruter) var 

primært mod sydvest og mod vest, mens spurvefuglene bevægede sig primært mod syd. 

Data fra den lodrette radar har vist, at efterårstrækket i perioden fra september til november er særdeles 

intenst om natten, hvilket er forbundet med massemigration af spurvefugle, der flyver over Østersøen. 

Observationen blev tillige bekræftet af akustiske optagelser.  

7.2.9 Havpattedyr 

Som led i miljøundersøgelser udført forud for investeringen blev der - mellem december 2020 og februar 

2022 - gennemført passiv akustisk overvågning i område OZ BI (2 Mm). Mhp. overvågning blev der 

anvendt C-PODs (Tegning 7.23). Derudover, med henblik på at bekræfte forekomst af marsvin og andre 

arter af havpattedyr blev der foretaget luftobservationer i OZ BI (2 Mm) området og de tilstødende vande 

(Tegning 7.24). Derudover blev observationer af havpattedyr foretaget under rejser udført som led  

i undersøgelser af havfugle.  
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Tegning 7.23 Placering af C-PODs i planlægningsområdet for HVP Baltic I m. en potentiel konsekvenszone 

m. en bredde på 2 Mm 

 
Kilde: Den endelige rapport – havpattedyr, MEWO, 2022. 

 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

C-POD C-POD 

C-PODs - dodatkowe C-PODs - supplerende 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 2 mil morskich od granic obszaru zabudowy 2 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Planowane rozmieszczenie urządzeń C-POD Planlagt placering af C-PODs 
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Tegning 7.24 Rute af observationsflyvning foretaget i forårssæsonen med henblik på at bekræfte 

forekomst af havpattedyr i det undersøgte område 

 

Kilde: Den endelige rapport – havpattedyr, MEWO, 2022. 

 
NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

Trasa lotu (20.04.2021) Flyverute (20.04.2021) 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 2 mil morskich od granic obszaru zabudowy 2 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Lokalizacja tras przelotów Placering af trækruter 

 

Undersøgelsesresultaterne blev rapporteret kvartalsvis (MEWO, 2022), og et resumé heraf findes 

nedenfor: 

◼ Resultater af den akustiske overvågning af marsvin, udført i perioden fra den 11. december 2020 

til den 24. februar 2021 i området OZ BI (2 Mm) har vist 9 dage m. detektion af marsvin. Derudover 

blev der i vintersæsonen udført en observationsrejse, hvor der ikke blev observeret havpattedyr.  

◼ I perioden fra den 24. februar til den 14. maj 2021 blev der i området OZ BI (2 Mm) konstateret  

8 dage m. detektion af marsvin. Under observationsrejser og observationer udført under 

undersøgelser af havfugle blev der ikke observeret havpattedyr. 

◼ I perioden fra den 14. maj til den 23. august 2021 blev der i området OZ BI (2 Mm) konstateret  

54 dage m. detektion af marsvin. Under observationsrejser blev der den 9. august 2021 observeret 

en gråsæl. Derudover, under observationer foretaget under rejser udført som led i undersøgelser 

af havfugle blev der observeret fem sæler. Antal detekterede marsvin registreret i perioden er 
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højere end påvist under tidligere overvågningskampagner. Ifølge resultater af SAMBAH projektet 

(Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) kan øget forekomst af marsvin  

i undersøgelsesområdet forventes indtil slutningen af august, hvilket bekræftes af de øgede 

detektionsværdier. Området af HVP er placeret i umiddelbar nærhed af Natura 2000-området 

Hoburgs bank och Midsjöbankarna, udpeget som et vigtigt habitatområde for marsvin. Ifølge 

SAMBAH projektet benyttes området af marsvin under kælvning og i parringsperioden mellem maj 

og august.  

◼ I perioden fra den 21. august til den 30. november 2021 blev der i området OZ BI (2 Mm) konstateret 

31 dage m. detektion af marsvin. Under observationsrejsen blev der ikke registreret havpattedyr, 

hvorimod under observationsrejser af havfugle blev der observeret 13 gråsæler. I henhold til 

resultaterne af SAMBAH projektet, kan man inden udgangen af august måned forvente en øget 

forekomst af marsvin, mens i løbet af de efterfølgende måneder forventes der som regel et fald  

i antallet af de detekterede marsvin, hvilket er forbundet med marsvinebestandens migration mod 

vest (i retningen af de danske stræder) i vinterperioden. 

7.2.10 Flagermus 

I overensstemmelse med anvisningerne blev undersøgelser af aktiviteten af flagermus i OZ BI (2 Mm) 

området gennemført efter samme principper, som overvågning af flagermus på land. Dog  

er inspektioner i havområder begrænset til perioder med forventet, sæsontræk af flagermus – forårs- og 

efterårstræk (MEWO, 2022).  

Registrering af akustiske signaller blev gennemført under rejser langs den udpegede transektrute med 

en samlet længde på ca. 49 km samt på en lyttestation (målebøje) (se Tegning 7.25). Mhp. overvågning 

af aktiviteten af flagermus blev der anvendt et system, der gemmer de akustiske data på en databærer 

med henblik på efterfølgende analyse. Systemet er beregnet til langtidsundersøgelser, der muliggør en 

kontinuerlig vurdering af aktiviteten af flagermus på samme sted, hele natten igennem samt langs de 

udpegede transekter.  
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Tegning 7.25 Placering af undersøgelsestransekter og lyttepunktet  

 

Kilde: Den endelige rapport – flagermus, MEWO, 2022. 

NOTATKI NOTATER 

LEGENDA TEKSTFORKLARING 

  

Punkt monitoringu akustycznego Akustisk overvågningspunkt 

Transekty badawcze Undersøgelsestransekter 

Granica WSE Grænsen for Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Obszar zabudowy Planlægningsområde 

Obszar MFW (PSzW) Området for HVP (TEKØ) 

Obszar 1 mili morskiej od granic obszaru zabudowy 1 sømil-zonen fra grænserne for planlægningsområdet 

INDEKS MAPY KORTINDEKS 

TYTUŁ TITEL 

Planowana lokalizacja transektów badawczych stacji 
pomiarowej 

Planlagt placering af undersøgelsestransekter v. 
målestationen 

Under forårstræk blev der i perioden fra den 20. april til den 28. maj 2021 udført syv 

undersøgelseskampagner fra skibet langs de udpegede transekter (BT_01, BT_02, BT_03) med henblik 

på registrering af aktiviteten af flagermus. Derudover blev der i perioden fra den 11. april til den 2. juni 

2021 foretaget en kontinuerlig registrering af aktiviteten af flagermus (hver nat fra solnedgang til 

solopgang) på et lyttepunkt (målebøje).  

Under efterårstræk blev der i perioden fra den 4. august til den 13. november gennemført seks 

undersøgelseskampagner fra et undersøgelsesfartøj mhp. registrering af aktiviteten af flagermus langs 

transekterne.   Derudover, i perioden fra den 1. august 2021 til den 31. oktober 2021 blev aktiviteten af 

flagermus registreret på en kontinuerlig vis (hver nat fra solnedgang til solopgang) på en lyttestation 

placeret på en målebøje. 

Under hele undersøgelsen gennemført i Projektområdet, der har omfattet forårs- og 

efterårstrækperioden, tyder resultaterne af undersøgelsen på, at aktiviteten af flagermus i området er 
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meget lav. Af undersøgelsesresultaterne fremgår, at området har ikke en særlig betydning for 

flagermustræk. 

Under forårskampagnen (undersøgelser langs transekter) blev der påvist kun en flagermusart 

(troldflagermus), og i løbet af undersøgelser på lyttestationen blev der registreret to optagelser m. 

sekvenser af flagermuslyde, tilskrevet henholdsvist til et individ fra Nyctaloid gruppen og troldflagermus.  

Under efterårskampagnen (undersøgelser langs transekter) blev der påvist kun en flagermusart 

(troldflagermus, registreret på flere optagelser), og i løbet af undersøgelser på lyttestationen blev der 

registreret syv optagelser m. sekvenser af flagermuslyde (troldflagermus og individer fra Nyctaloid 

gruppen). 

7.3 BIOLOGISK DIVERSITET 

Østersøen udgør et af verdens største brakvandsområder. Den er også meget lavvandet, dens 

maksimale dybde er 460 m, og dens gennemsnitsdybde - 60 m. De sjældent forekommende 

brakvandsforhold sikrer forekomsten af unikke genetiske slægter af mange arter (Wennerström et al., 

2017). Østersøen (herunder også Kattegat) er levested for mindst 2700 makroskopiske arter, inkl. 1907 

arter af hvirvelløse dyr, 531 arter af makrofytter, 230 arter af fisk og lampretordenen, 4 pattedyrarter og  

57 fuglearter. Derudover forekommer der talrige, mikroskopiske organismer i Østersøen. I mange 

taksoner er den høje subregionale differentiering forbundet med saltindholdet, som i Østersøen udviser 

en betydelig nedadgående gradient, set fra sydvest mod nordøst (Ojaveer et al., 2010). 

Ifølge Baltic Sea Action Plan (BSAP; HELCOM, 2021), forringes biodiversiteten i Østersøen på grund 

af risici forbundet med forskellige former for den menneskelige aktivitet. Østersøens 

afstrømningsområde omfatter 14 lande, hvilket medfører, at Østersøen er kraftigt påvirket af den 

menneskelige aktivitet, herunder søfart og fiskeri (Heino et al., 2008). Virkningerne af det 

menneskeskabte pres tiltager i kombination med klimaforandringer. Ifølge BSAP, er næsten 100 

makroarter i Østersøen (ca. 3,5% af alle Østersø-arterne) i fare for at blive udryddet, hvorimod 

forværring af tilstanden på fødenet- og økosystemniveauet forekommer stadig oftere. Resultaterne for 

benthosmiljøet, det pelagiske miljø, fisk og pattedyr, blev præsenteret ved anvendelse af en 

standardiseret BQR-ratio (Biological Quality Ratio), hvor værdierne under 0.6 anses for at være 

uforholdsmæssigt lave, mellem 0.6 og 0.8 - høje og over 0.8 - meget høje. For fuglenes vedkommende 

blev der anvendt en tærskel for forekomshyppigheden af de enkelte bestande, både i og udenfor 

yngleperioden; værdier, der ligger over tærsklen, kan anses for at være fordelagtige for biodiversiteten. 

Nedenfor vises en vurdering af biodiversiteten iflg. BEAT-systemet for Bornholms Bassinet, hvor 

området HVP Baltic I er beliggende: 

◼ benthosmiljøet (beskrevet på grundlag af havets makrofauna på blød bund, makrofytter, 

eutrofieringsindikatorer, vandets klarhed og iltningsgraden): BQR = 0.00 (meget lavt niveau  

af biodiversitet); 

◼ det pelagiske miljø (beskrevet på grundlag af størrelsen og mængden af zooplankton, 

eutrofieringsindikatorer og cyanobakteriel opblomstringsindikatorer): BQR = 0.46 (lavt niveau  

af biodiversitet); 

◼ fisk (beskrevet på grundlag af forekomsthyppighed af pelagiske og demersale arter): BQR = 0.15 

(pelagiske), 0.68 (demersale); (henholdsvis lavt og højt niveau af biodiversitet); 

◼ pattedyr (beskrevet på grundlag af udviklingen i antallet, placering og den generelle tilstand  

af bestanden): BQR = 0.3 (lavt niveau af biodiversitet); 

◼ vandfugle (beskrevet på grundlag af forekomsthyppigheden i og uden for yngleperioden): 

biodiversiteten uden for yngleperioden for alle arterne blev anset for at være positiv,  

og i yngleperioden - negativ (undtagen arter, der ernærer sig fra planter, der vokser på bunden  

af havet, eng. grazing feeders). 
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Det Sydlige Ławica Środkowa, hvor HVP Baltic I delvis vil blive placeret, er et typisk sand- og grusholdigt 

bundhabitat m. en forholdsvis lav artsdifferentiering af zoo- i phytobenthos samt en ubetydelig 

artsdifferentiering af fisk (se Afsnittene 7.2.5, 7.2.6). Det er vigtigt, at Ławica-området er vigtigt med 

hensyn til overvintring og fouragering af havfugle, og dets svenske del blev klassificeret af Den 

Internationale Naturværnsunion (IUCN) som en nøglebiotype KBA (eng. Key Biodiversity Area; KBA, 

2016). Ławica er yderligere et vigtigt sted med hensyn til beskyttelse af marsvinebestanden (Phocoena 

phocoena) i den sydlige del af Østersøen (Eisfeld-Pierantonio, 2014). 

7.4 KULTURARV, HERUNDER ARKÆOLOGISK 

Kort over vrag identificeret til brug ved udarbejdelse af POM-planen vises i Tegning 7.26. 

I hele vandområdet findes der ikke beskyttede objekter og vandområder udpeget i henhold til regler 

vedrørende beskyttelse og pleje af fortidsminder. I henhold til POM-planen, kan havområde POM.60.E, 

inden for hvilket det planlagte projekt er beliggende, muligvis betragtes som kulturarv. Der bliver dog 

ikke fastsat nogen forbud el. begrænsninger for anvendelsen el. betingelser for anvendelsen af 

havområdet pga. ovenstående. 

Bygherren er i gang med undersøgelser af kulturarv og arkæologiske forekomster, der bliver udført forud 

for investeringen. 

I rapporteringsperioder fra december 2020 til februar 2021 samt fra marts til maj 2021 har Det Maritime 

Institut i Gdańsk gennemført en søgning i arkiv- og litteraturdata med henblik på at beskrive de kulturelle 

ændringer, der er sket i den sydlige Østersø i stenalderen samt med henblik på lokalisering af vrag fra 

strandede skibe i regionen udlagt til gennemførelse af projektet HVP Baltic I.  

I henhold til søfartsadministrationsportalen (SIPAM) og Undersøgelse af betingelserne for udkast til 

POM-planen findes et vrag af et skib m. navnet VIGGO (Vragets ID-nr.: mgm.wre.0000162), der ikke 

udgør en kulturarv, inden for området af det planlagte projekt. Det er vigtigt, at de batymetriske 

undersøgelser, sonarundersøgelserne og de seismologiske undersøgelser, som blev gennemført i 

perioden forud for investeringen, ikke har bekræftet nogen forlis af transportfartøjer, herunder ej heller 

forekomsten af det ovenfor nævnte vrag af et skib m. navnet VIGGO, inden for området af den planlagte 

HVP Baltic I (se Tegning 7.27) 
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Tegning 7.26 Undervandskulturarv i de polske havområder 

 
 

Kilde: Det Maritime Institut i Gdańsk, på grundlag af data iflg. HELCOM MUNI 

Studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich 

Undersøgelse af betingelserne for arealplanlægning af 
de polske havområder 

Mapę wykonano na podstawie danych dostarczonych w 
ramach przygotowania Studium oraz danych własnych 
Wykonawcy 

Kortet blev udarbejdet på grundlag af oplysningerne, 
der blev tilvejebragt som led i forberedelsen af Studium 
og Entreprenørens egne data 

Układ odniesień Referencesystem 

Opracowanie|: grudzień 2014 r. Udarbejdet|: december 2014 

Wykonawca Udført af 

Instytut Morski w Gdańsku Det Maritime Institut i Gdansk 

Podwodne dziedzictwo kulturowe Undervandskulturarv 

Legenda Tekstforklaring 

linia brzegowa kystlinje 

granica morskich wód wewnętrznych grænsen til de indre farvande 

granica morze terytorialnego grænsen til territorialfarvandet 

granica wyłącznej strefy ekonomicznej  grænsen til den eksklusive økonomiske zone  

podwodny krajobraz kulturowy undervandskulturlandskab 

wrak vrag 

obiekt archeologiczny arkæologisk forekomst 

podwodne cmentarzysko undervandskirkegård 
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Tegning 7.27 Det batymetriske billede og sonarbilledet m. angivelse af den potentielle beliggenhed af et 

skibsvrag, som er udpeget i søfartsmyndighedens geografiske informationssystem  

 
Kilde: MFW Bałtyk I S.A. 

 

7.5 LEVN FRA 2. VERDENSKRIG  

Efter 2. Verdenskrig blev der dumpet ammunition flere steder i Østersøen, hvilket udgør et væsentligt 

problem for brugere af havet og miljøet. Hyppigheden af forekomst af kemisk våben på de baltiske 

depoter udgør en yderligere fare. I det planlagte projektområde er der ikke dokumenteret anmeldelser 

af dumpet kemisk våben, det nærmeste sted, hvor der forekommer kemisk våben, ligger omkring 28 km 

sydvest for området (Tegning 7.28). 

Øst for Bornholm findes der et område, hvor kemisk våben officielt blev dumpet, hvortil specielt 

udpegede transportruter førte. Ingen af ovenstående forekommer i det planlagte Projektområde. Ifølge 
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oplysningerne fra HELCOM MUNI fører en sandsynlig uofficiel rute, som blev udpeget mhp. transport 

af våbenet til en deponeringsplads i Gotlandsdybet, igennem havområdet (Det Maritime Institut, 2015). 

Tegning 7.28 Det planlagte projekt i forhold til de steder, hvor der ligger dumpet kemisk våben og ruter 

for transport heraf 

Kilde: Det Maritime Institut i Gdańsk, på grundlag af data iflg. HELCOM MUNI 

linia brzegowa kystlinje 

granica morskich wód wewnętrznych grænsen til de indre farvande 

granica morza terytorialnego grænsen til territorialfarvandet 

granica wyłącznej strefy ekonomicznej oficjalny obszar 
zatopienia broni chemicznej 

grænsen til den eksklusive økonomiske zone officielt 
område, hvor der ligger dumpet kemisk våben 

obszar zgłoszeń wystąpienia broni chemicznej  område, hvor der blev anmeldt forekomst af kemisk 
våben  

wyznaczona trasa transportu broni na składowisko  udpeget rute for transport af våben til en 
deponeringsplads  

prawdopodobnie trasa nieoficjalnie wykorzystywana do 
transportu broni na składowisko  

sandsynligvis blev ruten uofficielt anvendt til transport af 
våben til en deponeringsplads  

nieoficjalne miejsce zatopenia amunicji chemicznej na 
Głębi Gdańskiej 

et uofficielt område, hvor kemiske våben blev dumpet i 
Gdanskbybet 

zgłoszenie anmeldelse 

 

Der foreligger ingen nærmere oplysninger om alle depoter m. dumpet kemisk våben. 

I 2020 blev der som led i overvågningen af havvandet (IMGW-PIB efter anmodning fra 

Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse) påbegyndt overvågningen af arsen og yprit samt polycycliske 

aromatiske kulbrinter, som eventuelt kan være forårsaget af kemisk våben, som blev dumpet i farvandet 

efter den anden verdenskrig, og skibsvrag (
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Tegning 7.29). Polycycliske aromatiske kulbrinter blev undersøgt i Gdansk-bugtens vand. 

I de overfladiske sedimentlag i Bornholm Bassinets varierede arsenkoncentration mellem 3,5 og 17,8 

mg kg-1 tørvægt. 
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Tegning 7.29 Placering af stationen f/ udtagning af prøver af bundsediment mhp. undersøgelse af 
arsen, sennepsgas og polycycliske aromatiske kulbrinter samt området til høst af fisk mhp. 
undersøgelser af arsen 

 

 
Kilde: Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse, 2021; Opdatering af programmet for overvågning af havvand. 

Łotwa Letland 

Litwa Litauen 

Rosja Rusland 

Głębia Gdańska Gdanskdybet 

Głębia Gotlandzka Gotlandsdybet 

Basen Bornholmski Bornholms Bassinet 

Morze Bałtyckie Østersøen 

Szwecja Sverige 

Niemcy Tyskland 

Legenda Tekstforklaring 

Lokalizacja zatopienia broni chemincznej Placering af dumpet kemisk våben 

Lokalizacja wraków Placering af vrag 

Lokalizacja stanowisk monitoringu ryb Placering af stationer f/ overvågning af fisk 

Monitoring osadów Overvågning af sediment 

arsen arsen 

Iperyt siarkowy Sennepsgas 

WWA Polycycliske aromatiske kulbrinter 

Polskie wody terytorialne Polske territorialfarvande 

Polska strefa ekonomiczna Polsk økonomisk zone 

 

8 TYPE AF DEN ANVENDTE TEKNOLOGI  

8.1 TEKNOLOGI FOR ENERGIPRODUKTION I HVP 

Havvindmøller udgør anlæg, som er beregnet til produktion af elektricitet ved anvendelse af generatorer, 

der drives af vindens kinetiske energi. Den mekaniske energi fra den roterende rotor  

i vindmøllens generator omdannes til lavspændingsvekselstrøm, som dernæst hyppigst omformes til en 

højspænding mhp. yderligere transmission vha. eksterne elkabler til offshoretransformatorstationer 
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og/eller konverterstationer, alt efter den anvendte teknologiske løsning, dvs. spændingsniveauet og type 

af elektrisk strøm, der transporteres i land.  

Energiproduktion vha. vindmøller kræver ikke forbrænding af brændstof. Normal drift af 

havvindmølleparker medfører ikke forurening af havmiljøet, herunder emission af drivhusgas.  

8.2 TEKNOLOGIEN BAG DE ENKELTE BESTANDDELE AF PROJEKTET  

Nedenfor findes korte beskrivelser af teknologier, der potentielt kan anvendes inden for: vindmøller, 

fundamenterne hertil, interne el- og kommunikationskabler samt offshoretransformatorstationer. 

Grundlæggende dele af vindmøller er: fundament, tårn og nacelle- og rotorenhed. 

I det følgende afsnit beskrives tekniske løsninger, der kan anvendes i forbindelse med opførelse af HVP. 

Konkrete udstyrsmodeller vil blive valgt senere under gennemførelse af Projektet, baseret primært på 

tekniske og økonomiske kriterier samt med udgangspunkt i miljøbetingelser for den planlagte HVP Baltic 

I, der vil blive fastsat i beslutningen om miljøforhold for Projektet.  

8.2.1 Havvindmøller 

Standardvindmølle er forsynet med en rotor, der består af to blade og et nav placeret forpå nacellen. 

Rotoren er påmonteret hovedakslen, der understøttes af lejer. Den producerer rotationsenergi, som 

videresendes af gearsystemet til en generator, der så omdanner den til elektricitet. Nogle leverandører 

anvender også en såkaldt direkte drevteknologi, dvs. et system uden transmission.  

Transformatoren kan være indbygget i nacellen eller inde i tårnet. Den har til formål at øge spændingen 

af den producerede energi før overførsel heraf til en offshoretransformatorstation.  

Tårnet udføres af stål. De enkelte sektioner forbindes vha. skruer, og samles dernæst på fundamentet 

vha. et samlestykke. Endvidere, anvendes der visse monteringsløsninger, der anvender moderne 

teknologi m. potentiale til en bredere anvendelse i sektoren for offshore vindenergi. Tårnsektioner bliver 

monteret og sammenskrues en ad gangen i monteringshavnen el. potentielt også i selve 

vindmølleparkområdet. Tårnhøjden afhænger af den valgte vindmøllemodel og lokale vind- og 

bølgeforhold. Inde i tårnet findes der kabler, der transporterer energi fra generatoren og andre dele, der 

er nødvendige for vindmøllens drift og funktion.  

Bygherren planlægger opførelse af maks. 104 vindmøller.  

I Projektets nuværende fase forventes, at til opførelse af vindmøllerne vil der kunne anvendes  

1-2 kranenheder (eng. Heavy Lift Jack-Up Vessel) eller fartøjer, der fastholdes i position ved brug af 

dynamisk positionering (DP) samt hjælpefartøjer og pramme. Havvindmøller kræver ikke 

tilstedeværelse af personale på stedet. De fjernstyres/-overvåges fra et kontrolcenter, der som regel er 

beliggende på samme sted som vedligeholdelses- og serviceanlægget. Tilsyn med drift af vindmøller 

føres i henhold til procedurer og driftsvejledninger, og det varetages af teknisk personale, der står for 

vedligeholdelse og opretholdelse af vindmøllerne i forsvarlig teknisk stand.  

8.2.2 Fundamenter 

Type af fundamentet vil blive bestemt efter gennemførelse af geotekniske undersøgelser, og den vil 

afhænge bl.a. af den valgte, konkrete vindmøllemodel og opbygning af havbunden. De mest almindeligt 

anvendte fundamenter omfatter bl.a.: monopæle, tripod (trebensfundamenter), jacket 

(gitterfundamenter) og fundamenter af gravitationstypen.  

En nøgleparameter for fundamenter, der er af betydning for miljøkonsekvenserne, er havbundsarealet, 

der optages af et givet fundament. En vigtig parameter i anlægsfasen af HVP, der har indvirkning på 

omfanget af miljøkonsekvenserne, er støjemissionsniveau og -varighed på tidspunktet for forberedelse 

til placering af vindmøllen. Støjen er her forbundet med nedramning af et monopælfundament el. pæle 

til fastgørelse af et gitterfundament, i havbunden, og emissionsniveauet afhænger af fundamenttypen, 

fundamentets dimensioner, antal pæle, som er anvendt til fastgørelse af fundamentet, og diameteren 
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heraf, nedramningsdybden og underlagsforholdene. Montering af fundamenter kan også påvirke 

bundsediment og medføre ophvirvling heraf, hvilket kan medvirke til stigning i midlertidige 

punktforstyrrelser.  

Den endelige beslutning om placeringsmetoden vil blive truffet i projekteringsfasen baseret på de 

geotekniske forhold og de valgte typer af vindmøller og offshoretransformatorstationer samt de tekniske 

løsninger, som er tilgængelige i denne fase i Projektet.  

8.2.3 Interne el- og kommunikationskabler  

De enkelte vindmøller bliver forbundet i rækker m. interne kabler, hvorefter vindmøllegrupper tilsluttes 

en offshoretransformatorstation. Udformningen af kabelsystemet vil basere på stjerneformede 

kabelgennemføringer, som vil trækkes fra offshoretransformatorstationen og forbinde vindmøller  

i rækker. Det planlægges at installere interne vekselstrømskabler m. en spænding på 66 kV el. 132 kV. 

Den samlede længde af de interne kabler og de enkelte kabler i rækken vil afhænge af afstanden mellem 

vindmøllerne og afstanden mellem den første vindmølle i rækken og offshoretransformatorstationen. 

Den realistiske, maksimale længde af de interne kabler vil danne grundlag for vurderingen.  

Vindmøllerne vil tilsluttes offshoretransformatorstationen vha. interne kabler samt fiberoptiske 

signalkabler. Kablerne bliver nedgravet i havbunden og vil forbinde den første vindmølle i enhver række 

m. en 66 kV el. 132kV strømtavle i offshoretransformatorstationen. 

Der tillades også alternative spændingsniveauer og konfigurationer af interne kabler, så den optimale 

tekniske og økonomiske løsning er sikret.   

Den maksimale, samlede længde af de interne kabler vil udgøre 250 km. Kablerne bliver nedgravet  

i den maksimale dybde på 3 m under havbundsniveauet el. i bestemte tilfælde bare lagt på havbunden, 

og dernæst sikret med klippemateriale el. betonmadrasser, alternativt  

med anvendelse af andre teknologiske løsninger, der sikrer vedvarende beskyttelse mod beskadigelse. 

Kablerne bliver sikret vha. egnet beskyttelsessystem i nærheden af indgangsåbningen  

i vindmøllefundamentet el. offshoretransformatorstationen. Kablerne vil overvåges i realtid vha. et egnet 

system. Endvidere, kan afdækning af kablet på havbunden periodisk overvåges vha. et fjernstyret 

undervandsfartøj ROV (eng. Remotely Operated Vehicle).  

Kablerne vil nedlægges vha. et specialiseret fartøj til nedlægning af kabler - CLV (en. Cable Laying 

Vessel).  

8.2.4 Offshore-understation  

Kabler til forbindelse af vindmøller vil blive ført ned til en offshore-understation, der er beliggende på et 

egnet sted mhp. optimering af de interne kablers og eksportkablernes længde. En offshore-understation 

modtager vekselstrøm, der sendes via interne kabler m. en spænding på 66 kV el. 132 kV og - afhængigt 

af den anvendte teknologi bag transmission af elektriciteten i land - øger spændingen til en værdi, der 

kræves for eksportkabler, el. omdanner spændingen til højspændingsjævnstrøm for dermed at 

begrænse tabene under transmission af elektriciteten i land. OTS vil befinde sig inden for HVP. Dens 

beliggenhed og detaljerede tekniske data vil blive bekræftet i projekteringsfasen. Der planlægges 

opførelse af en el. to sådanne offshoretransformatorstationer for HVP Baltic I.  

En offshoretransformatorstation vil blive installeret med anvendelse af  jack-up skibe m. en stor 

arbejdsbelastning, transportskibe og serviceskibe. En offshore-understation vil ikke kræve fast 

vedligeholdelses- og servicepersonale.  

De vigtigste bestanddele af el-installationen, som bliver omfattet af ansøgning om en beslutning 

vedrørende de miljømæssige betingelser for havvindmøllepark HVP Baltic I, samt bestanddelene, som 

ikke bliver omfattet af ansøgningen, er opført i Afsnit 4.1. 
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9 VARIANTER AF DET PLANLAGTE PROJEKT  

Formålet med Projektet er fremstilling af elektrisk energi med anvendelse af en vedvarende energikilde  

i form af vind. I den polske retsorden består det første skridt ved udvikling af et vindmølleparkprojekt  

i valg af vindmølleparkens placering, bekræftet med opnåelsen af en tilladelse til opførelse og 

anvendelse af kunstige øer, konstruktioner og anlæg i de polske havområder – TEKØ 

[Etableringstilladelse].  

Ansøgning om udstedelse af en miljøafgørelse indgives efter opnåelsen af TEKØ. En sådan juridisk 

konstruktion af processen ved udvikling af havvindmølleparker medvirker til, at placeringen af en 

vindmøllepark - i miljøkonsekvensvurderingsfasen - bestemmes af grænserne, som er fastsat i den 

opnåede TEKØ. I den forbindelse er det på nuværende stadie ikke rationelt el. begrundet at overveje 

eventuelle alternative placeringer for HVP Baltic I. Da TEKØ ikke fastsætter placeringen af de enkelte 

vindmøller og andre bestanddele, der indgår som led i vindmølleparken, deres konkrete antal (der blev 

blot angivet det maksimale antal vindkraftværker), vindmølletype el. type af de valgte fundamenter, kan 

de tekniske parametre for Projektet, der i betydelig grad påvirker type og omfang af 

miljøkonsekvenserne, være genstand for effektive og rationelle varianter. Sådanne parametre omfatter 

bl.a.: antal vindmøller, rotordiameter og højde af anlægget. De pågældende parametre er direkte 

forbundet med effekten af de anvendte generatorer. 

Hvert år markedsføres der nye typer vindmøller. Vindmøller har en stadig større effekt takket være 

anvendelsen af større rotorer, der påmonteres nye fundamenttyper og stadig højere tårne. For bare et 

årti siden var vindmøller m. en effekt på 3,6 MW mest almindelige. På nuværende tidspunkt er visse 

havvindmølleparker udstyret m. vindmøller m. en effekt på 9-12 MW, og for perioden 2023-2025 

planlægges der installation af vindmøller m. en effekt på 12-15 MW. Efter 2025 kan der forventes 

vindmøller med en effekt på 15-25 MW. Enhver ændring af den type muliggør reduktion i antal 

vindmøller, som er nødvendige til at opnå den formodede totaleffekt af vindmølleparken, og dermed det 

samlede havbundareal, der bliver optaget, mens konstruktionens højde, spændvidden for de enkelte 

rotorer og afstanden mellem de enkelte vindmøller på samme tid bliver større. Ovenstående 

nøgleændringer er af væsentlig betydning for størrelsen af konsekvenserne for det marine økosystem. 

Idet anlægsfasen af HVP Baltic I forventes at starte i 2027, er vindmøllemodeller, der kunne anvendes, 

ikke tilgængelige på markedet endnu. Valg af vindmølle bliver truffet i yderligere projekteringsfase, 

primært baseret på de tekniske og økonomiske kriterier samt de miljømæssige betingelser for Projektet, 

som er angivet i miljøbeslutningen.  

De tekniske kriterier for valg af en konkret vindmøllemodel er især: resultaterne af den gennemførte 

analyse af vindforholdene, havstrømme bølger, havniveau, klimaforhold, temperatur, isdække, 

havbundsforhold samt den planlagte installerede effekt for vindmølleparken, den planlagte afstand 

mellem de enkelte vindmøller og de eksisterende miljøbetingede begrænsninger.  

De økonomiske kriterier er bl.a. forbundet med optimering af produktionen, omkostningerne til 

opførelse og drift af investeringen samt risikofaktorer, såsom: kvalitet, accept fra finansielle 

virksomheder, kontraktvilkår, betingelserne, der skal opfyldes for at kunne benytte sig af statens 

støtteordning til investeringer i vedvarende energikilder, mv.  

Nøgleparametrene for havvindmøller, der er af betydning for omfanget og type af 

miljøkonsekvenser, er: rotordiameter, rotorområde, rotorens placering i rummet, antal rotorer,  

og dermed det samlede rotorområde og afstande mellem de enkelte rotorer. 

I betragtning af sin pligt til at foretage en miljøkonsekvensvurdering for den foretrukne variant og en 

fornuftig alternativ variant samt betydningen af de potentielle miljøkonsekvenser i forbindelse med valg 

af variant, planlægger bygherren at vurdere varianter, der bliver bestemt baseret på 

grænseparametrene.  
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10 FORVENTET MÆNGDE AF FORBRUGT VAND, RÅVARER, MATERIALER, 
BRÆNDSTOFFER OG ENERGI 

10.1 FORBEREDENDE ARBEJDER  

Havvindmøller, en offshore-understation og et kabelnet bliver leveret af fabrikanter i form af 

monteringsklare komponenter. Typer og mængde materialer, som de vil blive udført af, vil afhænge af 

den valgte fabrikant og det endelige antal vindmøller. Det kan imidlertid allerede nu anføres, at 

hovedkonstruktionsmaterialer, der bliver brugt til fremstilling af vindmølletårne bl.a. vil inkludere: stål 

plast og aluminium, der anvendes f.eks. til fremstilling af tårne, i stiger, platformer, forbindelsesdele, 

adgangssystemer, broer, rør, elevatorer; i fundamenter: stål (monopæle, gitterfundament, tripod) og 

beton (fundament af gravitationstypen); i skovle: epoxyharpikser, polyester, kulfiber, glasfiber, laminater, 

kompositmaterialer, metaljordkabler; i naceller: stål, jern, kobber, bly, glasfiberforstærket plast (GRP), 

epoxider, polyester, glasfiber. Andre materialetyper kan også anvendes, hvis det er hensigtsmæssigt. 

Det vil være nødvendigt at transportere ovennævnte dele af vindmølleparken fra producenterne til 

monteringshavnen eller direkte til vindmølleparken. Transport af de enkelte dele af havvindmølleparken 

vil foregå primært ad søvej. De enkelte bestanddele af vindmøllen bliver transporteret med snesevis af 

specialskibe og vejkøretøjer. På nuværende tidspunkt er transportruten dog stadig ukendt.  

For vejkøretøjer, skønnes brændstofforbrug pr. 100 km for et køretøj at være ca. 25 l dieselolie. 

Endvidere, bliver det - inden transport af de store vindmøllekomponenter påbegyndes - sandsynligvis 

nødvendigt at bygge el. ombygge de eksisterende adgangsveje til kyst-/havneanlæg. Det kan f.eks. 

antages, at bygning af 1 km vej m. aggregatbelægning kan kræve forbrug af ca. 700 m3 sand el. 

skifermateriale samt ca. 1800 m3 aggregat. Det kan yderligere formodes, at en del af anlæggets 

komponenter bliver fremstillet på produktionsanlæggene, som er beliggende ved kysten og dermed har 

mulighed for at læsse dem om bord på skibe mhp. søtransport. 

Ifm. prøveboringer skal der bruges en lille boreplatform el. et boreskib til havbundsundersøgelser. 

10.2 ANLÆGSFASEN  

I anlægsfasen vil der være tale om forbrug af materialer, brændstoffer og energi. Anlægsarbejder  

i denne fase omfatter bl.a.:  

◼ undersøgelser og målinger,   

◼ uddybning og rensning af havbunden,   

◼ udjævning af havbunden m. et klippe- el. gruslag for et gravitationsfundament, 

◼ beskyttelse af havbunden i nærheden af fundamenterne mod erosion el. udvaskning som følge af 

nedfaldende klippelag; 

◼ boring el. nedramning af fundamentpæle,  

◼ installation af gravitationsfundamenter,   

◼ fastgørelse af kabelkerner,   

◼ nedlægning og sikring af kabler,   

◼ montering af vindmøller, 

◼ montering af dele af offshoretransformatorstationer,   

Alle ovennævnte aktiviteter kræver forbrug af brændstof.  

Opførelse af vindmølleparken vil begynde med montering af fundamenter eller sikring mod udvaskning 

eller udjævning af havbunden. Jack-up installationsskibe el. fartøjer bliver nødvendige til boring, 

pilotering, nedramning og løftning af konstruktionsdele samt indstøbning el. tilskruning  
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af konstruktionsdele. Sådanne skibe er udstyret m. egne fremdriftssystemer til positionering  

og forberedelse til monteringsarbejdet.  

I tilfælde af anvendelse af beton- el. stålfundamenter af gravitationstypen, skal der anvendes en 

ekstrabelastning i form af f.eks. sten el. grus.  

Nedlægning af kabler vil finde sted vha. et specialiseret fartøj til nedlægning af kabler (CLV). Et kabel 

kan nedgraves umiddelbart efter nedlægningen heraf el. på et senere tidspunkt. De foretrukne 

uddybningsmetoder er: sprøjtemetoden el. anvendelse af en plov. Som regel kræver den anvendelse af 

et skib og et fjernstyret undervandsfartøj (ROV). I tilfælde af ugunstige jordbundsforhold kan mekaniske 

metoder også anvendes på visse strækninger. Alternativt, kan der udlægges klippemateriale  

el. betonmadrasser mhp. sikring af kablet. 

Andre fartøjer, der vil være fornødne i anlægsfasen:  

◼ fartøjer til transport af dele af vindmøllefundamenter og stationer,  

◼ hjælpefartøjer (forsyning, transport og betjening af besætningen, undervandsarbejde, 

støjbegrænsning, osv.), 

◼ forskningsskibe. 

Mængde af forbrugt brændstof kan ikke vurderes i Projektets nuværende fase. 

10.3 DRIFTSFASEN 

Undtagen perioder med vindstille vejr kræver havvindmølleparkens produktion af energi ikke tilførsel af 

enhver form for råstoffer eller brændsler. I vindstille vejr er der nødvendigt at tilføre en lille mængde 

energi. Efterspørgslen efter elektricitet omfatter forsyning af bl.a. azimutten, kontrolsystemet, 

belysningen og de hydrauliske pumper. Årligt energibehov for gennemsnitlige vindforhold udgør normalt 

fra 4.000 op til 10.000 kWh pr. vindmølle/turbine. 

Dog kan en offshoretransformatorstation kræve forbrug og udledning af havvand mhp. køling af el-

systemet. Offshoretransformatorstationen vil være forsynet med nødstrømsgenerator m. Dieselmotor. 

Derudover, under vedligeholdelses- og servicearbejder samt reparationer ifm. driftssvigt kan der 

anvendes mobile e-generatorer.  

Under drift af HVP er forbrug af brændstof forbundet primært med drift af fartøjer og helikoptere, der 

transporterer drifts- og vedligeholdelsespersonale. Det skyldes, at de fleste vindturbiner udgør 

vedligeholdelsesfrit anlæg, der ikke forbruger råstoffer eller brændsler. I driftsfasen vil der blive udført 

vedligeholdelses- og servicearbejder.  

10.4 AFVIKLINGSFASEN 

Aktiviteter i afviklingsfasen kan i en høj grad ligne aktiviteterne i anlægsfasen. Det bliver nødvendigt at 

demontere mindst en del af elementer, der indgår som led i HVP, og transportere komponenterne i land. 

Dernæst skal disse komponenter anvendes hensigtsmæssigt, under hensyntagen til de miljømæssigt 

mest fordelagtige scenarier, såsom genvinding og genanvendelse af delene. I denne fase vil 

råstofforbrug være forbundet primært med brændstofforbrug på fartøjer anvendt til nedrivningen og 

fartøjer/køretøjer, der vil transportere komponenterne, både på land og hav.  

 

11 MILJØBESKYTTENDE FORANSTALTNINGER 

Udnyttelse af vedvarende energikilder udgør i sig selv en miljøbeskyttende foranstaltning, idet den udgør 

et alternativ i forhold til produktion af energi fra konventionelle kilder i form af fossile brændsler. Ikke 

desto mindre vil Bygherren, i alle Projektets faser, træffe foranstaltninger med henblik på at reducere 

Projektets miljøpåvirkning. 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 73 

Blandt miljøbeskyttende foranstaltninger, der planlægges truffet i forbindelse med Projektet, kan der 

bl.a. nævnes: 

◼ i forbindelse medbygge- og anlægsarbejder vil der udelukkende blive anvendt materialer, der har 

de påkrævede certifikater, tekniske godkendelser og attester, 

◼ i anlægs-, drifts- og afviklingsfasen vil der udelukkende blive anvendt teknisk funktionsdygtigt udstyr 

og fartøjer, der opfylder standarder i forhold til emission af støj og røggas,  

◼ regelmæssigt eftersyn af den tekniske stand og reparationer af det anvendte udstyr og fartøjer, med 

henblik på at forhindre udslip af oliestoffer til havvand, 

◼ forsyning af fartøjer med midler til afhjælpning af udslip af olieprodukter, 

◼ korrekt håndtering af affald, i overensstemmelse med lov om håndtering af affald, i alle Projektets 

faser, herunder bl.a. aflevering af affald til virksomheder autoriseret til transport af affald eller 

indsamling heraf, 

◼ indarbejdelse - i alle Projektets faser - af midler til forhindring af sammenstød med fartøjer, herunder 

udpegning af sikkerhedszoner omkring de steder, hvor der udføres anlægs- og nedrivningsarbejder, 

med henblik på minimering af risikoen for sammenstød med andre brugere af havområderne, 

◼ anmeldelse af anlægs- og afviklingsarbejder til de kompetente organer m. ansvar for 

søfartssektoren med henblik på en forsvarlig sikring og og reducering af Projektets påvirkning på 

andre brugere af havområderne, 

◼ tilsyn med og en forsvarlig tilrettelæggelse af arbejder i alle Projektets faser, der har til formål  

at forhindre driftssvigt eller - hvis undgåelse heraf ikke er muligt - øjeblikkelig reaktion  

i nødsituationer mhp. at indskrænke deres negative miljøpåvirkning, 

◼ hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejderne i Projektets anlægs- og afviklingsfase for dermed  

at forkorte perioden m. montering og afmontering af dele af vindmølleparken mest muligt, 

◼ ved valg af monopælfundamenter, anvendelse af egnede tekniske løsninger (f.eks. boblegardiner) 

og organisatoriske løsninger (f.eks. procedure for gradvis øgning af piloteringskapaciteten på et 

inkrementelt grundlag inden for en bestemt periode, i forbindelse med nedramning heraf, indtil den 

fulde operationelle kapacitet er opnået, en såkaldt „soft start”), der har til opgave at begrænse 

emissioner af undervandsstøjen og dens indvirkning på havfaunaen. 

Specifikke løsninger, der har til formål at beskytte miljøressourcerne i alle Projektets faser, herunder 

eventuelle, fornødne afværgeforanstaltninger, vil blive analyseret i forbindelse med udarbejdelse  

af miljørapport for projektet. 

12 TYPER OG DEN FORVENTEDE MÆNGDE AF STOFFER EL. ENERGI, DER 
TILFØRES MILJØET VED ANVENDELSE AF MILJØBESKYTTENDE 
LØSNINGER  

I nedenstående afsnit beskrives der typer af stoffer og energi tilført miljøet ved anvendelse  

af de forventede, miljøbeskyttende løsninger beskrevet i Afsnit 11:  

◼ i anlægsfasen,  

◼ i driftsfasen og  

◼ eventuelt afviklingsasen.  

Detaljerede miljøbeskyttende foranstaltninger og metoder i hver af ovennævnte faser  

af udvikling af HVP Baltic I vil blive analyseret som led i miljøvurdering af projektet. 
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12.1 ANLÆGSFASEN  

I nedenstående afsnit beskrives de vigtigste foranstaltninger i forbindelse med Projektets anlægsfase 

inklusive hermed forbundne emissioner til miljøet.   

12.1.1 Emissioner til luften og metoder til begrænsning af påvirkning heraf 

Emissioner til luften i anlægsfasen vil være forbundet med skibs- og lufttrafik (helikoptere) og de vil blive 

vurderet i forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten. Emissioner vil være afhængige af varigheden 

af anlægsfasen, dvs. uafbrudt aktivitet af konstruktionsfartøjer i det givne vandområde. 

Effektiviteten af begrænsning af emission til luften vil blive påvirket af følgende forhold: hensigtsmæssig 

planlægning og effektiv styring af forsyningskæden i forhold til de enkelte dele af vindmølleparken, brug 

af brændstoffer med lave kulstofemissioner, overvågning af skibenes tekniske stand, tilgængelighed af 

specialiseret udstyr, og sidst, men ikke mindst, vejrforhold i anlægsperioden.  

12.1.2 Støjemission, vibrationer og metoder til indskrænkning af dermed forbundne 
påvirkninger  

I Projektets anlægsfase vil etablering af fundamenter for vindmøller og transformerstationer, især  

i forbindelse med nedramning af funderingspæle, være hovedkilden til støj. 

Ligesom emissioner til luften, vil støjemission og vibrationer i anlægsfasen også være afhængige  

af skibstrafikken samt monteringsprocesser og transport af personalet vha. helikoptere. Anvendelse  

af velegnede tekniske og organisatoriske løsninger til reducering af emission af støj til miljøet vil være 

altafgørende for begrænsning af støjemissionen.  

12.1.3 Påvirkninger på vand og bundsediment samt metoder til begrænsning  
af påvirkningerne 

Forud for opførelse af HVP Baltic I gennemføres der undersøgelser af sedimentegenskaber og 

kortlægning af den sæsonmæssige variation i makrofauna og tilstand heraf. Overvågning foretaget forud 

for investeringen muliggør en hensigtsmæssig planlægning af metoder til begrænsning af Projektets 

miljøpåvirkning.  

Udførelse af bygge- og monteringsarbejdet vedrørende både komponenter af HVP og offshore-

understationer el. dybhavskabler kan medvirke til ophvirvling af bundsediment, hvilket til gengæld kan 

medføre frigivelse af forbindelser, som er indeholdt i sedimentet, samt midlertidige ændringer af 

koncentrationer af grundstoffer og kemiske forbindelser, der forekommer lokalt i vandet. Vandets 

turbiditet bliver midlertidigt forhøjet som følge af påvirkningen af bundsedimentlaget på tidspunktet for 

forberedelsen af havbunden til montering af fundamenter og i forbindelse med nedramning  

af fundamentpæle og montering af kabler i havbunden. Ophvirvling af sediment vil begrænse omfanget 

af den fotiske zone, hvilket kan have konsekvenser for de planktoniske og de bentiske samfund.  

Påvirkningerne vil være af lokal karakter og vil ophøre efter afslutningen af byggearbejdet. 

På den anden side kan vindmølleparker i driftsfasen tjene som et tilflugtssted for bentiske organismer 

og samtidig øge den lokale biomasse og biodiversitetsgraden – havvindmøllleparker fungerer som 

„kunstige rev”, der hurtigt og intenst bliver koloniseret af epibenthiske arter (Causon & Gill, 2018).  

12.2 DRIFTSFASEN 

I det følgende beskrives tiltag i forbindelse med Projektets driftsfase og hermed forbundne emissioner.  
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12.2.1 Støjemission, vibrationer og metoder til indskrænkning af dermed forbundne 
påvirkninger 

En hovedstøjkilde i driftsfasen bliver vindmøllernes drift, dvs. støj genereret af den roterende rotor  

og støj, som er forbundet med luftgennemstrømningen på kanten af vindmøllebladene. 

Støj og vibrationer vil tillige være forårsaget af servicearbejder. Emissionerne vil afhænge  

af intensiviteten af skibstrafikken, omfanget af vedligeholdelses- og reparationsarbejder og transport  

af personale ad luft- eller søvej. I den sammenhæng vil en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, 

effektiv styring af forsyningskæden og vejrforhold under udførelse af arbejderne være altafgørende for 

begrænsning af støjemissionen.   

12.2.2 Emission af elektromagnetisk stråling og metoder til begrænsning heraf 

Som led i det pågældende Projekt planlægges der nedlægning af interne kabler og opførelse af 

offshore-understationer inden for HVP Baltic I, som potentielt kan være en kilde til 

elektromagnetisk stråling.  

Under drift af den projekterede havvindmøllepark vil der være følgende kilder til elektromagnetiske felter: 

◼ op til 104 havvindturbiner, 

◼ intern tilslutningsinfrastruktur – m. spænding på 66 eller 132 kV,  

◼ offshoretransformatorstationer, 

Hvad angår forekomstkilden, skelnes der mellem et elektromagnetisk felt (PEM) af naturlig oprindelse 

(såsom Jordens geomagnetiske felt) og et elektromagnetisk felt af antropogen oprindelse. Styrken af et 

magnetfelt af Jordens naturlige magnetfelt i havmiljøet udgør omkring 120 V/m.  

Kilden til elektromagnetisk felt i havmiljøet er undersøiske kabler og understationer – der først og 

fremmest indgår som led i elektricitetsnettet. Ændring af feltstyrken er markant i nærheden af kablet, 

men i en afstand på 20 m fra kablet afviger den ikke fra styrken af naturligt forekommende 

elektromagnetiske felter. Påvirkningen af elektromagnetiske felter kan være negativ, dog afhænger det 

bl.a. af afstanden til kilden, styrken eller varigheden af opholder i nærheden af feltkilden 

(Hovedinspektoratet for Miljøbeskyttelse, 2021b). 

I 2017 fungerede der i alt ca. 350 km telekommunikationskabler og dele af elektricitetsnettet i de polske 

havområder (HELCOM, 2018). Derudover findes der også kabelstrækninger fra ikke afsluttede projekter 

(540 km), dog foreligger der ikke detaljerede oplysninger herom. 

På nuværende tidspunkt findes der ikke menneskeskabte kilder til elektromagnetiske felter  

i området af den planlagte havvindmøllepark. 

12.2.3 Emission til vand og bundsediment og metoder til begrænsning heraf  

Drift af havvindmølleparken er ikke direkte forbundet med udledning af kemiske stoffer til miljøet ogden 

vil ikke medføre en væsentlig påvirkning på de hydrologiske og hydrokemiske forhold i området.  

I driftsfasen vil emissioner til vand være forbundet med vedligeholdelse af vindmølleparken. Affald og 

spildevand vil produceres som følge af processer udført af skibe og personale, der servicerer 

havvindmølleparken. Affaldsforvaltning blev beskrevet nærmere nedenfor (Afsnit 13). I Projektområdet 

vil der blive implementeret et program for affaldshåndtering.  Affald og spildevand vil i alle Projektets 

faser blive transporteret til kysten og genbruges eller bortskaffes på en forsvarlig vis. Derudover vil 

vandet, der bliver opvarmet i systemet til køling af offshoretransformatorstationen, blive udledt til 

havvand i overensstemmelse med gældende lovkrav.   

I forhold til potentielle emissioner skal der tages hensyn til mulige driftssvigt i driftsfasen. Driftssvigt kan 

være forbundet med udslip af olier fra servicefartøjer og udslip af smøremidler og olier fra defekte 

turbiner. I en nødsituation udgør udledning af olie til vand en potentiel fare for miljøet. Bygherren 
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udarbejder en Indsatsplan til brug ved driftssvigt og en Plan for forebyggelse af risici og olieforurening, 

for anlægs-, drifts- og afviklingsfasen, hvor tidsplanen for servicearbejder i forbindelse med olieskift vil 

indgå som en vigtig del.  

12.3 AFVIKLINGSFASEN 

Påvirkninger på de enkelte miljøelementer i afviklingsfasen vil være af lignende karakter, som 

påvirkninger i anlægsfasen. Påvirkningerne vil være forbundet med service- og transportfartøjernes 

færdsel mellem havnen og HVP og arbejder på området af HVP, bortskaffelse af fundamenter, 

komponenter af vindmøller og transformatorstationer samt undersøiske kabler.  

 På grund af det lange tidsperspektiv og sandsynligheden for teknologisk udvikling og 

lovgivningsændringer er det på nuværende tidspunkt svært at forudse, hvilke metoder til afvikling af 

havvindmølleparker der vil blive anvendt om 30-50 år. Det, der virker mest sandsynligt er en fuldstændig 

fjernelse af vinger, nacelle og tårne, landsætning og bortskaffelse el. genanvendelse heraf. Ift. 

fundamenter - pæle vil mest sandsynligvis blive klippet 1-2 m under havbunden, og 

gravitationsfundamenter vil forblive i bunden. Dog kan en anden tilgang til vindmøllefundamenter og 

transformatorstationer ikke udelukkes. Derfor virker alle metoder til bortskaffelse af fundamenter, der 

omfatter: det at lade fundamenter henstå in-situ, delvis eller hel afmontering og ilandsætning heraf mhp. 

genanvendelse, mulige på nuværende tidspunkt. Den faktiske afviklingsmetode vil afhænge af den 

gældende lovgivning samt tekniske muligheder på tidspunktet for afvikling.  

13 DE FORVENTEDE MÆNGDER OG TYPER AF PRODUCERET AFFALD OG 
DETS MILJØKONSEKVENSER   

Affald vil håndteres i overensstemmelse med den gældende lovgivning, især Lov af 16. marts 1995 om 

forebyggelse af forurening fra skibe (Dz. U.  [Lovtidende] 2020 pos. 1955 konsolideret udgave) og Lov 

af 14. december 2012 om affald (Dz.U.  [Lovtidende]  2022 pos. 699 konsolideret udgave). 

 

Klassifikation af affald, der produceres i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af HVP blev foretaget 

i overensstemmelse med klimaministerens bekendtgørelse af 2. januar 2020 om affaldskatalog  

(Dz. U. [Lovtidende] 2020 pos. 10). 

Afsnittet blev delt op i tre dele (underafsnit), der svarer til anlægs-, drifts- og afviklingsfasen. I hver af 

nedenstående underafsnit beskrives handlinger forbundet med Projektet, der fører til produktion af 

spildevand og affald.  

13.1 ANLÆGSFASEN  

Affald og spildevand vil produceres under pålæsning, aflæsning og oplagring af materialer i anlægs- og 

montagehavnen samt under opførelse af vindmøllerne, transformerstationer og nedlægning af kabler.   

Typer og mængde affald, der forventes at blive produceret i anlægsfasen, vises i Tabel 13.1 nedenfor.   

Tabel 13.1 Estimerede typer og vægt af affald produceret i anlægsfasen i løbet af et år 

Affaldsko

de 

Affaldstype  Vægt 

[Mg/år] 

 

08 01 11* Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og 

lak 

2,00 

08 01 12  Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 2,00 

12 01 13 Affald fra svejsning 100 

13 01 09* Mineralske, chlorerede hydraulikolier 2,00 
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Affaldsko

de 

Affaldstype  Vægt 

[Mg/år] 

 

13 01 10* Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier 2,00 

13 01 11* Syntetiske hydraulikolier 2,00 

13 01 12* Let bionedbrydelige hydraulikolier 2,00 

13 01 13* Andre hydraulikolier 2,00 

13 02 04* Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier 20 

13 02 05* Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier 20 

13 02 06* Syntetiske motor-, gear- og smøreolier 10 

13 02 07* Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier 10 

13 02 08* Andre motor-, gear- og smøreolier 10 

13 03 01* Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB 50 

13 04 03* Bundolie fra anden sejlads 100 

13 05 02* Slam fra olieseparatorer 50 

13 05 06* Olie fra olieseparatorer 20 

13 05 07* Olieholdigt vand fra olieseparatorer 20 

13 07 01* Brændselsolie og dieselolie 5 

13 07 02* Benzin 10 

13 08 80 Olieholdigt affald fra skibe 50 

14 06 01* Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC 10 

14 06 02* Andre halogenerede opløsningsmidler og  

opløsningsmiddelblandinger 

10 

14 06 03* Andre opløsningsmidler og blandinger af opløsningsmidler 5 

15 01 01 Papir- og papemballage 10 

15 01 02 Plastemballage 10 

15 01 03 Træemballage 10 

15 01 04 Metalemballage 10 

15 01 05 Kompositemballage 10 

15 01 06 Blandet emballage 50 

15 01 07 Glasemballage 10 

15 01 09 Tekstilemballage 10 

15 02 02* Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke  

specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter  

forurenet med farlige stoffer (f.eks. PCB) 

50 

15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, 

bortset fra affald henhørende under 15 02 02 

50 

16 06 01* Blyakkumulatorer 50 

16 06 02* Ni-Cd-batterier 50 

16 06 03* Kviksølvholdige batterier 40 
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Affaldsko

de 

Affaldstype  Vægt 

[Mg/år] 

 

16 06 04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03) 10 

16 06 05 Andre batterier og akkumulatorer 10 

16 81 01* Affald, som udviser farlige egenskaber 50 

16 81 02 Affald, bortset fra affald henhørende under 16 81 01 2 

17 01 01 Betonaffald og betonbrokker fra nedrivning og renovering 2 

17 01 03 Tegl og keramik 3 

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende 

under 17 01 06 

100 

17 01 82 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 50 

17 02 01 Træ 10 

17 02 02 Glas 1 

17 02 03 Plast 20 

17 04 01 Kobber, bronze, messing 2 

17 04 02 Aluminium 2 

17 04 04 Zink 5 

17 04 05 Jern og stål 20 

17 04 07 Blandet metal 5 

17 04 11 Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10 20 

17 09 03* Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald)  

indeholdende farlige stoffer 

20 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 

09 01, 17 09 02 og 17 09 03 

20 

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  1 

20 01 01 Papir og pap 1 

20 01 02 Glas 1 

20 01 08 Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald 1 

20 01 10 Tøj 1 

20 01 21* Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald 2 

20 01 23* Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner 2 

20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer 2 

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 2 

20 01 33* Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 

03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier 

10 

20 01 34 Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33 10 

20 01 35* Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 

20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 

10 

20 01 36 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 

20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35 

10 
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Affaldsko

de 

Affaldstype  Vægt 

[Mg/år] 

 

20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald 25 

13.2 DRIFTSFASEN 

Affald produceret i forbindelse med drift af HVP er forbundet med teknologiske processer, drift af udstyr 

og maskiner samt drift af fartøjer. 

I nedenstående Tabel 13.2 vises estimerede typer og mængde af affald, der vil blive produceret  

i Projetets driftsfase i løbet af et kalenderår. 

 Tabel 13.2 Estimerede typer og vægt af affald produceret i anlægsfasen/under drift i løbet af et år 

Affaldskode 

 

 

Affaldstype Vægt 

[Mg/år] 

 

08 01 11* Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og 

lak 

1 

08 01 12  Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 1 

12 01 13 Affald fra svejsning 0,1 

13 01 09* Mineralske, chlorerede hydraulikolier 1 

13 01 10* Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier 1 

13 01 11* Syntetiske hydraulikolier 1 

13 01 12* Let bionedbrydelige hydraulikolier 1 

13 01 13* Andre hydraulikolier 1 

13 02 04* Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier 1 

13 02 05* Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier 1 

13 02 06* Syntetiske motor-, gear- og smøreolier 1 

13 02 07* Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier 1 

13 02 08* Andre motor-, gear- og smøreolier 1 

13 03 01* Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB 1 

13 04 03* Bundolie fra anden sejlads 1 

13 05 02* Slam fra olieseparatorer 1 

13 05 06* Olie fra olieseparatorer 1 

13 05 07* Olieholdigt vand fra olieseparatorer 3 

13 07 01* Brændselsolie og dieselolie 3 

13 07 02* Benzin 0,05 

13 08 80 Olieholdigt affald fra skibe 4 

14 06 01* Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC 0,05 

14 06 02* Andre halogenerede opløsningsmidler og  

opløsningsmiddelblandinger 

0,05 

14 06 03* Andre opløsningsmidler og blandinger af opløsningsmidler 0,05 
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Affaldskode 

 

 

Affaldstype Vægt 

[Mg/år] 

 

15 01 01 Papir- og papemballage 0,1 

15 01 02 Plastemballage 0,1 

15 01 03 Træemballage 0,1 

15 01 04 Metalemballage 0,1 

15 01 05 Kompositemballage 0,1 

15 01 06 Blandet emballage 0,1 

15 01 07 Glasemballage 0,1 

15 01 09 Tekstilemballage 0,1 

15 02 02* Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke  

specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter  

forurenet med farlige stoffer (f.eks. PCB) 

0,3 

15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, 

bortset fra affald henhørende under 15 02 02 

0,3 

16 06 01* Blyakkumulatorer 0,1 

16 06 02* Ni-Cd-batterier 0,1 

16 06 03* Kviksølvholdige batterier 0,01 

16 06 04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03) 0,01 

16 06 05 Andre batterier og akkumulatorer 0,01 

16 81 01* Affald, som udviser farlige egenskaber 0,3 

16 81 02 Affald, bortset fra affald henhørende under 16 81 01 0,3 

17 01 01 Betonaffald og betonbrokker fra nedrivning og renovering 5 

17 01 03 Tegl og keramik 1 

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende 

under 17 01 06 

5 

17 01 82 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 5 

17 02 01 Træ 0,2 

17 02 02 Glas 0,1 

17 02 03 Plast 0,5 

17 04 01 Kobber, bronze, messing 0,05 

17 04 02 Aluminium 0,05 

17 04 04 Zink 0,05 

17 04 05 Jern og stål 1 

17 04 07 Blandet metal 0,05 

17 04 11 Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10 5 

17 09 03* Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald)  

indeholdende farlige stoffer 

2 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 

17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 

2 
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Affaldskode 

 

 

Affaldstype Vægt 

[Mg/år] 

 

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  3 

20 01 01 Papir og pap 2 

20 01 02 Glas 2 

20 01 08 Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald 2 

20 01 10 Tøj 2 

20 01 21* Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald 0,1 

20 01 23* Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner 0,1 

20 01 29* Detergenter indeholdende farlige stoffer 0,1 

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 0,1 

20 01 33* Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 

06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse 

batterier 

3 

20 01 34 Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33 3 

20 01 35* Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 

20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 

3 

20 01 36 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 

20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35 

3 

20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald 30 

Produktion af affald, især farligt affald, vil nødvendiggøre udarbejdelse af interne procedurer for 

aflevering heraf til autoriserede virksomheder. Fartøjer, på grund af de forventede mængder af 

produceret, farligt affald, skal aflevere affald i overensstemmelse med lov om affald, og ikke med 

havnereglerne. Producenten af affald skal være registreret i BDO-registeret (Databasis vedrørende 

produkter og emballager samt affaldsforvaltning) og følge de gældende regler i henhold til lov om affald. 

13.3 AFVIKLINGSFASEN 

I afviklingsfasen vil der blive produceret betydelige mængder af affald, forbundet med fysisk fjernelse af 

anlæg defineret i afviklingsfasen. I det mest sandsynlige scenarie gås der ud fra, at anlægget skal 

bortskaffes på følgende vis:  

◼ vindmøller - fjernes i sin helhed;  

◼ pælefundamenter - fjernet til en dybde af 1-2 meter under havbundsniveauet, 

gravitationsfundamenter - lades henstå;  

◼ interne kabler - fjernes eller lades henstå i havbunden, dækket m. sediment;  

◼ beskyttelse mod udvaskning – lades henstå.  

På nuværende tidspunkt er vindmøllemodel, fundamenttype og længde af kabelstrækninger mellem de 

enkelte møller ukendte. Det bør understreges, at sandsynligheden for afvikling af hele vindmølleparken 

er meget lille. Udskiftning af de enkelte udstyrsdele og fortsat drift af vindmølleparken er meget mere 

sandsynlig.  
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14 BESKYTTEDE OMRÅDER I HENHOLD TIL LOV OM NATURBESKYTTELSE  

14.1 BESKYTTEDE OMRÅDER  

Det planlagte projekt ligger udenfor de nationale former for naturbeskyttelse og udenfor områder, 

der indgår i det europæiske NATURA 2000 netværk. Det nærmestliggende Natura 2000-område 

et det svenske Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) område, der grænser op til den 

nordlige del af det planlagte projektområde i en strækning på ca. 3 km. I en afstand på 54 km 

findes der det nærmeste, polske beskyttede område – Natura 2000-område Ławica Słupska 

(PLC990001; Tegning 14.1). 

Tegning 14.1 Beskyttede områder i nærheden af det planlagte projekt 

Kilde: HELCOM 

Wyłączna strefa ekonomiczna Den Eksklusive Økonomiske Zone 

Morze terytorialne Territorialfarvand 

MFW Bałtyk I HVP Baltic I 

Obszary o znaczeniu ekologicznym lub biologicznym 
dla morświnów (EBSA) 

Området af økologisk eller biologisk betydning for 
marsvin (EBSA) 

Obszary Natura 2000 Natura 2000-områder 

Ławica Słupska 

Ławica Słupska Natura 2000-området (PLC990001) blev udpeget mhp. bevaring af naturtyper 

(habitatdirektivet) og fuglearter (fugledirektivet). Området er kendetegnet ved en stærkt differentieret 

havbund m. talrige jordsænkninger og jordhævninger m. en dybde på mellem 8 og 35 m. De lavvandede 

områder er levesteder for utallige hvirvelløse dyr, der udgør en foderbase for overvintrende og hvilende 

vand- og vådtrækfugle i efterårsperioden.  
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Beskyttelsesgenstanden i Ławica Słupska er sandbanker (kode 1110), stenet havbund, rev (kode 1170) 

samt følgende fuglearter: tejst (Cepphus grille), havlit (Clangula hyemalis) og uhla (Melanitta fusca).   

På tidspunktet for indgivelse af ansøgningen foreligger der ikke en godkendt Natura 2000-plan, derfor 

er oversigten over farer for udpegningsgrundlaget under høring. 

Hoburgs bank och Midsjöbankarna 

Området kendetegnes ved en mosaik af lave områder med sandbund og rev. Området er af væsentlig 

betydning for havfuglenes overvintring og fouragering og for bestanden af marsvin i Østersøen. 

Beskyttelsesgenstanden i Hoburgs bank och Midsjöbankarna er sandbanker (kode 1110), stenet 

havbund, rev (kode 1170) og følgende arter i: tejst (Cepphus grille), havlit (Clangula hyemalis), edderfugl 

(Somateria mollissima) og marsvin (Phocoena phocoena). 

I Tabeller 14.1 og 14.2 vises grundlæggende oplysninger om naturtyper og dyrearter. 

Tabel 14.1 Prioriterede naturtyper for området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308)  

Naturtypekod

e 

Navn Dæknin

g [ha] 

Repræsentativite

t 

Relativ 

overflad

e 

Bevaringsstatu

s 

Samlet 

vurderin

g 

1110 sandbanke
r med 
lavvandet 
vedvarend
e dække af 
havvand 

220 000 B B B B 

1170 stenet 
havbund, 
rev 

20 000 B C B B 

Kilde: http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Forklaring: 
Repræsentativitet: Karaktersystem til vurdering af repræsentativitet: A: meget god repræsentativitet, B: god repræsentativitet,  
C: væsentlig repræsentativitet, D: ikke væsentlig tilstedeværelse  
Relativ overflade: A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > 0%  
Vurdering af bevaringsstatus: A – meget god struktur, B – god struktur, C – middelgod eller delvis ødelagt struktur  
Samlet vurdering: A – meget god værdi, B – god værdi, C – vis værdi 

Tabel 14.2 Beskyttede naturtyper for området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) 

Art Bestandtype Vurdering af 

området for 

bestanden* 

Størrelse af bestanden 

min. maks. 

tejst Cepphus grylle overvintrende C 1000 5000 

havlit Clangula hyemalis overvintrende A 200 000 1 000 000 

edderfugl Somateria mollissima trækfugl C 5 000 50 000 

marsvin Phocoena phocoena sedentær A 100 100 

Kilde: http://natura2000.eea.europa.eu/ 

*Forklaring 
Bestandtype: sedentær, dvs., at bestanden forekommer i området året rundt. Under denne type henregnes der ikke-migrerende 
arter, planter, sedentære bestande af migrerende arter; reproduktiv, dvs. en, der anvender området til reproduktion og/el. 
opfostring af unge; 
vandrende, dvs. en, der anvender området som et hvile- el. samlested under vandring, fældning uden for reproduktionsområdet, 
undtagen overvintringsperioden; overvintrende, dvs. en, der anvender området til overvintring. 
Størrelser af bestanden af den givne art og dens koncentration i forhold til den nationale bestand; klasseintervaller:  
A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > 0%; D: uden betydning  

Væsentlige trusler mod udpegningsgrundlaget på området Hoburgs bank och Midsjöbankarna omfatter: 

sejlruter, aktiv fiskeri og udslip af olie, og i en mindre grad garnfiskeri, forurening af overfladevand, 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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indførsel af kvælstof og invasive, miljøfremmede arter. Området er omfattet af en Natura 2000-plan.  

I Tabellen 14.3 vises menneskeskabte trusler. 

Tabel 14.3 Udvalgte trusler mod naturtyper/beskyttede arter i Hoburgs bank och Midsjöbankarna 

(SE0330308) området 

Naturtyper/beskyttede 

arter 

Udvalgte trusler 

1120 (sandbanker med 
lavvandet vedvarende 

dække af havvand) 

• eutrofiering,  

• opførelse af vindmølleparker og gasrørledninger, der kan ændre  
de hydrologiske forhold for naturtyper, 

• krydsende, meget trafikerede sejlruter tæt på Natura 2000-området,  
der medfører en høj risiko for olieudslip,  

• fremmede arter, der kan påvirke naturtypernes artssammensætning. 

1170 (stenet og småstenet 
havbund, rev) 

• eutrofiering, 

• opførelse af vindmølleparker og gasrørledninger, der kan ændre  
de hydrologiske forhold for naturtyper, 

• fysisk påvirkning af naturtyper, f.eks.: trawlfiskeri, uddybning, tildækning, 
indvinding af sand og sten, der har negativ påvirkning på rev (påvirkning  
i form af øget sedimentation), 

• krydsende, meget trafikerede sejlruter tæt på Natura 2000-området,  
der medfører en høj risiko for olieudslip, 

• øget vandtemperatur, der medfører en risiko for ændring  
af artssammensætning, 

• fremmede arter, der kan påvirke naturtypernes artssammensætning. 

Marsvin, Phocoena 

phocoena  
• passive fiskeredskaber, der medfører bifangst af marsvin, 

• forurening af havvand med toksiner (PCB), der påvirker reproduktion heraf 
og marsvinenes overlevelse,  

• undervands- impulsstøj, f.eks. forårsaget af sonarundersøgelser  
og seismiske undersøgelser (marsvin hører op med at ekkolokalisere  
og fouragere), 

• kontinuerlig undervandsstøj, f.eks. sejlruter, anlægsarbejder og driften  
af HVP kan medføre adfærdspåvirkninger,  

• fiskeri og klimaændringer, der medfører ændringer af kvaliteten  
og kvantiteten af fødegrundlaget, hvilket øger risikoen for nedsættelse  
af reproduktionsevnen og evnen til at fodre ungerne. 

havlit Clangula hyemalis • brug af garnredskaber til fiskeri på rev, 

• produktion af vindenergi (fortrængning af bestande fra vigtige naturtyper), 

• sejlruter, der krydser eller løber tæt på væsentlige overvintringsområder  
for fugle (potentielle driftssvigt – olieudslip). 

tejst Cepphus grylle • anvendelse af stimer til brug ved produktion af vindenergi, der kan have 
negativ påvirkning på arten og dens overlevelsesmulighed  
i overvintringsperioden ved fortrængning af bestanden fra væsentlige 
naturtyper, 

• sejlruter, der krydser eller løber tæt på væsentlige overvintringsområder 
(øgets skibstrafik, potentielle driftssvigt – olieudslip), 

• ændringer i fiskebestanden. 

Kilde: Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0330308 Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Gotlands län, Kalmar län, 511-

2908-2021.  

14.2 MILJØKORRIDORER 

I henhold til lov af 16. april 2004 om naturbeskyttelse (Dz.U. [Lovtidende] 2021 pos.1098 konsolideret 

udgave) blev en miljøkorridor defineret som et område, der giver mulighed for migration af planter,  

dyr eller svampe.  

Der blev ikke udarbejdet en ide eller dokumentation vedrørende udpegning af miljøkorridorer i Den 

Sydlige Østersø. POM-planen er et af de seneste, strategiske dokumenter, der gælder indenfor  
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de administrative grænser af Polens EØZ, for hvilket der blev udarbejdet en prognose for miljøpåvirkning 

som led i den strategiske vurdering. Dokumentet indeholder ikke en analyse af miljøkorridorer.  

Økologiske korridorer kan defineres som sammenhængende og sammenfiltrede terrænstrækninger, der 

sikrer forekomsten af funktionelle miljøprocesser takket være bevarelsen af forholdene og den naturlige 

landdække. Korridorerne muliggør forekomst og udveksling af genpuljen, bestandstørrelsen, og først 

og fremmest migration af arter og individer, og udgør dermed en forudsætning for bevaring af miljøets 

biologiske mangfoldighed. De rummer skovområder, overfladevand, værdifulde levesteder samt 

landbrugsjord m. en lille andel af transportområder og bebyggede områder. Afhængigt  

af arealrækkevidden og graden af miljøkonsekvenserne, kan landkorridorerne opdeles i: tværregionale, 

regionale, subregionale og lokale (PBPR, 2014). Til brug ved udarbejdelse af nærværende dokument 

blev definitionen udvidet, så den omfatter havområder. 

Blandt de vigtigste grupper af migrerende organismer tilknyttet havmiljøet kan der nævnes: fisk, 

pattedyr, fugle og flagermus. 

I henhold til den generelle klassificering af træksystemet for vand- og vådfugle i Eurasien, er Den Sydlige 

Østersø beliggende inden for rækkevidden af to trækkorridorer: østatlantiske korridorer samt middel- og 

sorthavskorridorer.  

Trækkorridorer for havfugle i Østersøen er identificeret i meget ringe grad (Det Maritime Institut, 2020). 

I sommerperioden (juli-august) registreres der træk af sortand (Melanitta nigra) fra Den finske bugt mod 

De danske sunde. Blandt ænder registreres der også edderfugle (Somateria mollissima) og fløjlsænder 

(Melanitta fusca). Hos visse havfuglearter begynder efterårstræk allerede i august måned. En del heraf 

er trækarter, en del overvintrer i Polen, f.eks. ternearterne Sterna og Chlidonias. Gennem hele træk- og 

overvintringsperioden observeres der: havænder (Melanitta nigra), alker (Alcidae), lommer (Gaviidae), 

lappedykkere (Podicipedidae) (Olenycz et al., 2017).. 

Marsvin (Phocoena phocoena) observeres sjældent i de polske havområder (HELCOM Map and Data 

Service). Resultater af overvågning af havpattedyr i de polske havområder har vist, at marsvin 

forekommer kontinuerligt i den vestlige del af havvandet, i Den Pommerske Bugt (Det Maritime Institut, 

2020). Ławica Środkowa kan yderligere være et reproduktions- og opdrætssted for marsvin; detaljerede 

undersøgelser af Ławica-området har stor betydning med henblik på at verificere intensiteten  

og variabilitet af marsvinets forekomst over tid. Såfremt det bliver bekræftet, skal Ławica Środkowa 

beskyttes mod udforskning i reproduktions- og opdrætsområdet for marsvin (GDMB, 2022). 

Området af det sydlige Gotland blev udpeget som et område af økologisk eller biologisk betydning  

for marsvin (EBSA). Det omfatter hovedområdet, hvor en kritisk truet delbestand af marsvin forekommer 

i Østersøen omkring øerne Øland og Gotland, og dermed udgør det vigtigste reproduktionsområde  

for bestanden. Det blev vurderet, at bestanden omfatter 497 individer, og bestandstørrelsen er fladet 

drastisk siden midten af 1900-tallet. Området er også et levested for en sårbar delbestand af spættet 

sæl (Phoca vitulina) og et hovedovervintringsområde for den truede havlit (Clangula hyemalis).  

I den sydlige Østersø migrerer både fisk, sæler og marsvin i jagten på føde. Fugletræk finder sted om 

foråret og om efteråret. Der findes også videnskabelige publikationer om flagermustræk over 

Østersøens vande (Ahlén et al., 2009; Rydell et al., 2014). 

En detaljeret analyse af miljøkorridorer vil blive gennemført i miljøkonsekvensvurderingsfasen og den 

vil inkludere resultater af det forud for investeringen gennemførte, omfattende program  

for miljøundersøgelser til brug ved det planlagte Projekt. 

15 ANALYSE AF POTENTIELLE, KUMULATIVE PÅVIRKNINGER  

Emissioner, forstyrrelser samt eksisterende og planlagte projekter, der tilsammen med HVP Baltic I kan 

medføre kumulative miljøpåvirkninger, blev beskrevet i nedenstående afsnit. Nedenfor vises der 

derudover grundlæggende forudsætninger for analyse af de kumulative påvirkninger.  
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15.1 AREALFORHOLD, DER OMFATTER IGANGVÆRENDE OG GENNEMFØRTE 
PROJEKTER I OMRÅDET SAMT I PROJEKTETS PÅVIRKNINGSOMRÅDE 
ELLER PROJEKTER, HVOR PÅVIRKNINGERNE LIGGER INDENFOR 
PÅVIRKNINGSOMRÅDET AF DET PLANLAGTE PROJEKT 

I første omgang blev der foretaget en indledende klarlægning af projekterne, der i kombination med 

påvirkningerne fra HVP Baltic I kan medføre kumulative påvirkninger. Dernæst blev den arealmæssige 

aspekt af den mulige kumulation af påvirkninger fra HVP Baltic I med påvirkninger fra andre projekter 

analyseret.  

15.1.1 Havvindmølleparker 

Indtil nu blev der ikke opført nogen havvindmølleparker i den polske del af Østersøen. Der findes dog ti 

planlagte projekter i udviklingsfasen. Oversigt over projekter vedr. havvindmølleparker inkl. oplysninger 

om de  meddelte TEKØ, de trufne beslutninger om miljøforholdene og vilkårene for tilslutning til Det 

Nationale Elektricitetssystem (KSE) vises i Tabel 15.1 og Tegning 15.1.  

Tabel 15.1 Projekter vedrørende offshore-vindenergi i Østersøen 

Nr. Bygherre Areal 

(km2) 

Fase (TEKØ – Opnået, BT – 

Betingelser for tilslutning) 

Beslutning om 

miljøforhold  

(udstedelsesår) 

1 Equinor/Polenergia – HVP 

Baltic I* 

128 1560 MW (TEKØ/BT)  - 

2 Equinor/Polenergia – HVP 

Baltic II* 

122 720 MW(TEKØ/BT) ja (2017) 

3 Equinor/Polenergia – HVP 

Baltic III* 

116 720 MW(TEKØ/BT) ja (2016) 

4 PGE/Ørsted - Baltica 2** 189 1498 MW (TEKØ/BT) ja (2020) 

5 PGE/Ørsted - Baltica 3**  131 1045,5 MW (TEKØ/BT) ja (2020) 

6 PGE - Baltica 1** 108 896 MW (TEKØ/BT)  - 

7 RWE - FEW Baltic-II*** 42 350 MW (TEKØ/BT)  ja (2021) 

8 PKN Orlen/Northland 

Power**** - Baltic Power 

131 1200 MW (TEKØ/BT)  ja (2021) 

9 Ocean Wind - C-Wind***** 42  399 MW (TEKØ/BT) 

 

 - 

10 Ocean Wind  – B-Wind 49  - 

  I alt 1058 11979,5 MW   

Kilde: Rapport fra Polsk Vindenergiforening, september 2020; Hogan-Lovells, Offshore wind farms (OWF) – an update from 

Poland, 2020]; opdateret på grundlag af oplysningerne offentliggjort på bygherrernes hjemmesider og oversigten over 

virksomheder, der ansøger om en tilladelse til tilslutning af kilderne til Det Nationale Transmissionsnet (status pr. den 31.01.22), 

SIPAM-portalen (https://sipam.gov.pl/geoportal; 28.03.2022) 

*Målselskaber Equinora og Polenergii, der har anmodet om fastsættelse af betingelser for tilslutning, er henholdsvis MFW 

Bałtyk I Sp. z o.o., MFW Bałtyk II Sp z o.o. og MFW Bałtyk III Sp. z o.o. 

**Selskaber Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. og Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. ejes af PGE Ørsted. 

Selskabet Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 Sp. z o.o. ejes af PGE. 

*** Baltic Trade and Invest Sp. z o.o ejes af RWE Renewables GmbH 

**** Baltic Power Sp. z o.o. ejes af PKN Orlen og Northland Power  

https://sipam.gov.pl/geoportal
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***** Bygherren har ret til udvikling af havvindmølleparker i to, tilstødende lokationer markeret som B-Wind og C-Wind (såkaldt 

B&C Wind Project), og betingelser for tilslutning fastsættes sammen ved en oversigt fra PSE S.A. Målselskabet, for hvilket der 

er udstedt betingelser for tilslutning, hedder C-Wind Polska Sp. z o.o. 

Tegning 15.1 Projekter vedrørende offshore-vindenergi i Østersøen i den polske EØZ* 

 

* projektnumrene følger TabellenTabel 15.1 ovenfor 

Kilde: Rapport fra Polsk Vindenergiforening, september 2020 

 

Ud af alle, ovennævnte projekter vedr. havvindmølleparker, der planlægges i den polske del af 

Østersøen, ligger kun Baltica 1 projektet i nærheden af HVP Baltic I (i området 60.E, ifølge POM-planen). 

De øvrige projekter er beliggende i en afstand på over 40 km fra området af den planlagte vindmøllepark.  

Nord for området af HVP Baltic I, i området af Det Sydlige Ławica Środkowa, der ligger indenfor grænser 

af den svenske, eksklusive økonomiske zone, planlægges der gennemførelse af et projekt vedr. Södra 

Midsjöbanken havvindmøllepark (den korteste afstand mellem grænsen af ovennævnte vindmøllepark 

og grænser af HVP Baltic I udgør 1,85 km). Ansøgning om tilladelse til etablering og drift af ovennævnte 

vindmøllepark blev indgivet i 2012 af firmaet E.ON Wind Sweden AB (nu: RWE Renewables Sweden 

AB). I forbindelse med udpegning af et Natura 2000-område i Det Sydlige Ławica Środkowa i den 

svenske EØZ i 2016, fremkom den svenske regering i 2019 med en erklæring, hvor der fremgik, at 

ansøgningen indgivet af RWE skal suppleres med såkaldt Natura-2000 tilladelse. I 2020 sendte den 

Svenske Miljøstyrelse (Naturvårdsverket) meddelelser til kontaktpunkter i Polen, Finland, Danmark, 

Estland, Letland, Litauen og Rusland vedrørende den planlagte Södra Midsjöbanken havvindmøllepark. 

Den planlagte vindmøllepark vil ligge i en afstand af ca. 80 fra Sveriges fastland, og vil være lokaliseret 
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i nærheden af den polske EØZ samt to områder, der i POM-planen er udlagt til udvikling af offshore-

vindenergi, herunder POM.60.E området. Den 20. december 2021 blev geofysiske undersøgelser og 

miljøundersøgelser for projektet HVP Södra Midsjöbanken, der omfattede vindmølleparkens område og 

planlagte kabelkorridorer, afsluttet. Bygherren forventer, at de fornødne tilladelser vil blive opnået i årene 

2024/2025, og at HVP vil kunne sættes i drift i 2029.  

Tegning 15.2 Projekter vedr. offshore-vindenergi i den svenske EØZ i Det Sydlige Østersø 

 

Kilde: RWE Høringsdokument udarbejdet af SWECO, 2020. 

Cable corridor within territorial boundary Cable corridor within territorial boundary 

Investigation area for windfarm and cable corridor Investigation area for windfarm and cable corridor 

National interest Fishery National interest Fishery 

National interest Wind power National interest Wind power 

Shipping lane Shipping lane 

Economic zone boundary Economic zone boundary 

Kilometer Kilometer 

I forbindelse med vurdering af kumulative påvirkninger vil der derudover blive taget hensyn til 

påvirkninger fra udstyr til overførsel af strømmen fra HVP Baltic I til Det Nationale Elektricitetssystem, 

der ikke er omfattet af nærværende dokument og ansøgningen om udstedelse af en afgørelse om 

miljøforhold for havvindmølleparken HVP Baltic I.  

15.1.2 Udvinding af aggregater på Ławica Środkowa 

På Ławica Środkowa, i umiddelbar nærhed af Projektområdet (på den anden side af den nordøstlige 

grænse), udvindes der naturligt tilslag fra forekomsten „Det Sydlige Ławica Środkowa – Det Sydlige 

Østersø”. Udvinding finder sted i henhold til Koncession nr. 3/2006 af den 15.11.2006, udstedt af 

Miljøministeren i overensstemmelse med lov af 9. juni 2011 - lov om geologiske undersøgelser og 

minedrift (Dz.U. [Lovtidende] 2021 pos. 1420 konsolideret udgave). Koncessionen er gyldig til 2031.  
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Aflejringen er opdelt i 9 felter m. et areal fra 0,5 til 16,9 km2 (i alt ca. 26 km2), ved en gennemsnitlig 

tykkelse af aflejringslaget på 0,9 m (maks. > 5 m). De dokumenterede balanceressourcer i kategori C2 

udgør 56,5 mio. ton, og industriressourcerne – 56 mio. ton. Forekomsten består af tre minedriftsområder 

[områder, hvor den erhvervsdrivende er berettiget til udøvelse af minedrift]: „Det Sydlige Ławica 

Środkowa A”, „Det Sydlige Ławica Środkowa B”, „Det Sydlige Ławica Środkowa C” og en 

minedriftsterræn [areal omfattet af forventede, skadelige påvirkninger fra mineanlægget] „Det Sydlige 

Ławica Środkowa” (IMG, 2015).  

15.1.3 Kabler, rørledninger og andet  

På nuværende tidspunkt findes der ikke rørledninger og kabler, der kunne påvirke området at det 

planlagte projekt HVP Baltic I, direkte, i projektområdet.   

Nærmeste anlæg af den slags, der findes i den svenske eksklusive økonomiske zone, er: (1) NordBalt 

el-kabel, lokaliseret nord for Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, der transporteret 

energi mellem Sverige og de baltiske lande, (2) Nord Stream rørledningen, der transporterer gas fra 

Rusland til Tyskland, (3) SwePol Link – højspændings jævnstrøm-undersøisk kabel (HVDC) mellem 

Stärnö halvø ved Karlshamn i Sverige og Bruskowo Wielkie ved Słupsk. Kablet krydser den svenske, 

danske og polske eksklusive økonomiske zone i en afstand af ca. 60 km fra HVP Baltic I; (4) C-Lion 1 

og Nordbalt HVDC er undersøiske kommunikationskabler mellem Finland og Tyskland (C-Lion) samt 

Sverige og Litauen (Nordbalt). Begge kablerne krydser den svenske EØZ tæt på Södra Midsjöbanken. 

I den svenske EØZ foregår der også intensiv handelssejlads, hvor der anvendes søfartsruter, der 

krydser Natura 2000-området nord for Södra Midsjöbanken, og udenfor Natura 2000-området syd for 

Södra Midsjöbanken (SVT, 2020) (se Figur 15.2). 

15.2  POTENTIELLE KUMULATIVE PÅVIRKNINGER 

Kumulative påvirkninger vil blive analyseret i forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten for det 

planlagte Projekt.  

Påvirkningerne kan være forbundet primært med arealmæssige forstyrrelser i form af dannelse af en 

barriere, der vil indskrænke muligheden for fri færdsel, bl.a. for fiskeri samt transit- og turisttrafik, 

forstyrrelse af drift af radarer, undervandsstøj og midlertidig øgning af koncentrationen af opslæmning  

i anlægsfasen. Dannelse af en fysisk barriere kan have en væsentlig påvirkning på trækfugle og 

fuglenes trækruter samt havfugle og deres flyvninger mellem hvilesteder og/eller fourageringsområder.  

I kombination med andre projekter kan HVP Baltic I påvirke havfugle og havpattedyr i en større grad, 

end individuelt. 

Den planlagte HVP i kombination med andre HVP kan medføre kumulative påvirkninger for så vidt 

gælder undervandsstøj ved arealmæssigt øgning af den potentielle rækkevidde af emission af 

undervandsstøj. Ved valg af monopælfundamenter, vil der anvendes egnede tekniske løsninger (f.eks. 

boblegardiner) og organisatoriske løsninger (f.eks. procedure for gradvis øgning af 

piloteringskapaciteten på et inkrementelt grundlag inden for en bestemt periode i forbindelse med 

nedramning heraf mhp. at begrænse støjemissioner i miljøet i anlægsfasen indtil den fulde operationelle 

kapacitet er opnået, en såkaldt „soft start”). 

Tabel 15.2 viser en identifikation af potentielle kumulative påvirkninger og kumulationszonen. Blandt 

foranstaltninger, der har til formål at undgå negative, kumulative påvirkninger på vandmiljøet, kan der 

nævnes: udarbejdelse af metoder for miljøovervågning i anlægs- og driftsfasen, f.eks. i forhold til 

undervandsstøj, gydning og migration af fisk, sediment og elektromagnetisk stråling. Samtlige, mulige 

foranstaltninger til minimering af påvirkningerne vil blive analyseret i VVM-fasen.  
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Tabel 15.2 Identifikation af potentielle, kumulative påvirkninger 

Emissionstype Emissionskilde Type af påvirkninger 
Projekt- 

type 
Kumulationszone 

Øgning af 

undervandsstøj 

(anlægsfasen) 

•  Installation af 

funderingspæle 

• Nedlægning af 

kabler 

• Skibstrafik 

• Fortrængning fra habitater 

• Ændring af miljøforhold 

• Kropsskade 

• Dødelighed 

• Reduktion af fangst 

• HVP 

• Indvindingsindustri 

• 

Transmissionsinfrast

ruktur 

omkring projektet i 

tilfælde af pilotering i 

midten af 

vindmølleparken  

Varmeemission 

fra kabler 

Kabler • Ændringer af 

redoxpotentiale 

• Ændringer af sedimentets 

mikrobiologiske aktivitet 

• Indtrængen af fremmede 

arter 

• HVP 

• Transmissions- 

infrastruktur 

På projekt- 

stedet 

Etablering af nye 

konstruktioner 

under havets 

overflade 

• Fundamenter 

Tårn 

• Rørledninger 

• Barriereeffekt 

• Ændring af leveforhold 

(herunder i den positive 

retning, såkaldt „kunstig 

reveffekt”) 

• Gener for 

sejlads og navigation 

• HVP 

• Indvindingsindustri 

• 

Transmissionsinfrast

ruktur 

På projektstedet og i 

umiddelbar 

nærhed heraf 

Emission 

af 

elektromagnetis

k felt 

• Kabler 

• 

Transformatorstati

on 

 

• Forringelse af 

orienteringsevnen 

• Ændringer af 

arealanvendelse 

• Forstyrrelser af 

radarsystemer 

• Forstyrrelser af sejlads og 

navigation 

• HVP 

• Transmissions- 

infrastruktur 

På projektstedet 

Etablering af nye 

strukturer over 

havets overflade 

• Vindmølle 

• Tårn 

• Barriereeffekt 

• Fortrængning fra habitater 

• Dødelighed som følge af 

kollision 

• Landskabsændringer 

• Gener for sejlads og 

navigation 

• HVP 

• Indvindingsindustri 

I projektområdet 

og i nærheden heraf  

Emission af 

vandstøj 

• Vindmølle 

• Skibstrafik 

• Skræmning 

• Fortrængning fra habitater 

• HVP 

• Indvindingsindustri 

• 

Transformatorstation

er 

På projektområdet 

Emission af 

luftforurenende 

stoffer 

• Skibe 

• Helikoptere 

• Forringelse af dyrenes 

leveforhold 

• HVP 

• Indvindingsindustri 

• 

Transmissionsinfrast

ruktur 

• Sejlads 

På projektområdet 
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Emissionstype Emissionskilde Type af påvirkninger 
Projekt- 

type 
Kumulationszone 

Emission af 

vandforurenend

e stoffer 

• Skibe 

• Udslip fra skibe 

og rørledninger 

• Korrosions- 

beskyttelse 

• Fugning 

 

• Forringelse af 

leveforhold   

• HVP 

• Indvindingsindustri  

• 

Transmissionsinfrast

ruktur 

• Sejlads 

På projektområdet og 

deromkring 

Produktion af 

affald 

• Byggeproces 

• Konstruktions- 

og servicefartøjer 

• Håndtering af 

anlægs- 

og servicearbejder 

• Forringelse af 

leveforholdene i tilfælde af 

nødudledning af affald til 

miljøet 

• HVP 

• Indvindingsindustri 

• 

Transmissionsinfrast

ruktur 

• Sejlads 

På projektområdet 

 

16 POTENTIELLE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE MILJØPÅVIRKNINGER 

Området af den planlagte HVP Baltic I er beliggende i den polske EØZ, ved grænsen til den svenske 

EØZ, ca. 81 nord for kystlinjen, på højde med Łeba-bykommunen.  

Under hensyntagen til placering af HVP Baltic I, den nuværende viden om havvindmølleparkers 

miljøpåvirkninger og resultater af vurdering af påvirkninger fra andre projekter vedrørende 

havvindmølleparker i de polske havområder vurderes, at det planlagte projekt potentielt kan kræve 

gennemførelse af en procedure vedrørende grænseoverskridende miljøpåvirkninger. Idet området 

grænser direkte op til den svenske EØZ og grundet afstanden på ca. 47 km mellem den planlagte HVP 

og den danske EØZ, skal den potentielle påvirkning fra det planlagte projekt behandles  

i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning, især Espoo-konventionen  (se Afsnit 5.1.2). 

Ved vurdering af grænseoverskridende påvirkninger tages der hensyn til resultater af en vurdering af 

påvirkninger på Natura 2000-områder, især på det svenske område „Hoburgs bank och 

Midsjöbankarna” SE0330308, der ligger i nærheden af den planlagte HVP Baltic I, og sammenhæng  

i Natura 2000-nettet.  

Den planlagte HVP ligger i den polske EØZ og grænser direkte op til den svenske EØZ. De fleste 

påvirkninger er af lokal karakter og vil indskrænke sig til vandområdets grænser. Dog kan en potentielt 

væsentlig, grænseoverskridende påvirkning fra den planlagte vindmøllepark ikke udelukkes. Kilden til 

den slags påvirkning på havpattedyr og fisk kan f.eks. være emission af undervandsstøj, produceret 

under montering af vindmøllefundamenter og transformatorstationer. 

Grænseoverskridende påvirkning fra den planlagte HVP vil blive analyseret grundigt i forbindelse med 

miljøkonsekvensvurdering (VVM) og den vil omfatte mulige driftssvigt i anlægs- og driftsfasen.  

17 ANALYSE AF POTENTIELLE SOCIALE KONFLIKTER FORBUNDET MED DET 
PLANLAGTE PROJEKT  

Etablering af havvindenergi i Polen, både på land og på hav, vækker bekymring hos borgere. Af en 

artikel udgivet af Energy Research & Social Science (Walker et al., 2014) fremgår,  

at havvindmølleparker får normalt et højere støtteniveau, end vindmølleparker på land.  

En undersøgelse af miljøbevidsthed i forhold til vindenergi (land- og havvindenergi) gennemført  

i november 2020 efter ordre fra Klima- og Miljøministeriet (MKiŚ, 2020) (n=1005) har vist, at 83% af 
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Polens befolkning støtter udvikling af havvindmølleparker, og 76% respondenter gerne ville bruge energi 

fra den kilde. 67% respondenter vurderer påvirkning af havvindmølleparker positivt, 25% har ikke en 

mening herom. 71% af de adspurgte vurderer deres viden om offshorevindenergi negativt eller 

mellemgodt. Til trods herfor mener langt størstedelen (81%) af de adspurgte, at udvikling af 

havvindmølleparker vil øge Polens energisikkerhed.  

Etaf initiativerne, der krævede en betydelig indsats fra branchens side, var „Sektoraftalen til udvikling af 

sektoren for offshore vindenergi i Polen”, udarbejdet af seks arbejdsgrupper som led i en bredere proces 

for støtte til udvikling af sektoren for offshore vindenergi i Polen ydet af Klima- og Miljøministeriet  

i samarbejde m. Den Polske Sammenslutning for Vindenergi (PSVE) og Den Polske Forening for 

Offshore Vindenergi PFOVE). En aftale herom blev truffet i september 2021 med henblik på at øge de 

polske erhvervsdrivendes engagement i forsyningskæden til havvindenergi. Til brug ved vedtagelse af 

Aftalen blev der involveret alle interessentgrupper, herunder fiskeriorganisationer. Polenergia og 

Equinor var repræsenteret i alle arbejdsgrupper af PSEW [Den Polske Forening for Vindenergi] (Gruppe 

6 - Samarbejde med interessenter) var ledt af repræsentanter for Polenergii. På nuværende tidspunkt 

ønsker Ministeriet af fortsætte samarbejdet, derfor blev der nedsat Koordinationsudvalget for 

Havvindenergi, hvor begge selskaberne er repræsenteret. 

17.1 I HENHOLD TIL MILJØKONSEKVENSVURDERINGSLOVENS ART. 66 PKT. 
15 VIL DER - I MILJØKONSEKVENSVURDERINGSFASEN - BLIVE 
FORETAGET EN DETALJERET ANALYSE AF DE POTENTIELLE SOCIALE 
KONFLIKTER, JF. OVERSIGT NEDENFOR. POTENTIELLE KONFLIKTER 
MED ANDRE BRUGERE AF OMRÅDET FØR PÅBEGYNDELSE AF 
PROJEKTET 

17.1.1 Potentiel påvirkning på fiskeri 

HVP vil blive projekteret, udviklet og drevet under hensyntagen til aspekter vedrørende muligheden for 

udøvelse af aktiviteter forbundet med kommercielt fiskeri, i et omfang, der er tilladt i henhold til den 

gældende lovgivning og tilladelser, i området.   

I forbindelse med projektarbejdet vil der blive taget hensyn til anvisninger og løsninger, der har til formål 

at reducere havvindmølleparkers påvirkning på havfiskeri. Nærmere betingelser for kommercielt fiskeri 

i HVP-området vil garantere navigations- og transitsikkerhed samt overholdelse af de fornødne 

sikkerhedsstandarder (vedrørende sikkerhedszoner, tilladte, maksimale længder af fartøjer, osv.),  

der er reguleret ved særskilte regler. 

Fiskerisektoren er en særlig vigtig interessent i forbindelse med udvikling af havvindmølleparker i Polen. 

Sektoren er under et stort pres i forbindelse med antallet af lovgivningsforanstaltninger og begrænsning 

af fangsterne, såsom fastsættelse af kvoter for G. m. callarias (Rådets Forordning (EU) 2021/1888  

af 27. oktober 2021) og andre fiskearter (sild, rødspætte, laks og brisling). Indførelsen  

af begrænsningerne for rekreativt fiskeri resulterede i et par protester fra fritidsfiskerne, som mente,  

at infrastrukturen, der indgår som led i havvindmølleparker i Østersøen, vil være til skade for fiskeriet 

(Rapacka, 2021). På den anden side, findes der ikke og der planlægges heller ikke nogen yderligere 

restriktioner i forhold til fiskeri, forbundet med udvikling af vindmølleparker. Derudover kan den planlagte 

HVP Baltic I have en positiv påvirkning på fiskerisektoren ved etablering af nye arbejdspladser  

for fiskere, bl.a. i servicehavne. 

Det må derfor konkluderes, at de primære spørgsmål og bekymringer, som de berørte parter har 

identificeret i løbet af tidligere indsatser og høringer, var som følger:  

◼ potentielle, nye og direkte, væsentlige påvirkninger på havmiljøet, der kan have direkte, negativ 

påvirkning på indkomster erhvervet af fiskere og den lokale økonomi: de omfatter begrænsninger 

for fiskeri og navigationsbarrierer; 

◼ potentielle, skadelige påvirkninger på miljøet; 



 

 

www.erm.com  Projekt nr.: 0618204 Bygherre: MFW Bałtyk I S.A. Den 11. maj 2022 

Oplysningsskemaet for Projektet    side 93 

◼ social og distributiv retfærdighed: usikkerhed i forhold til erstatninger i tilfælde af økonomiske tab.  

17.1.2 Potentiel påvirkning på søfarten 

I henhold til POM-planen går de udpegede sejlruter udenom området af den planlagte HVP Baltic  

I (Tegning 6.5; for nærmere oplysninger, se Afsnit 6.2.2). For det planlagte projekt vil der blive 

gennemført en sagkyndig undersøgelse af navigationsforholdene. Undersøgelsens resultater vil blive 

brugt i forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten.  

17.1.3 Potentiel påvirkning på forsvarssektoren 

Vilkårene for gennemførelsen af HVP Baltic I-projektet vil blive vurderet og aftalt i projekterings- og 

anlægsfasen af relevante myndigheder m. kompetence inden for forsvarsområdet.   

Planlægges tilrettelæggelse af havvindmølleparken på en hensigtsmæssig vis, vil parken ikke medføre 

en forringelse af betingelser for Søværnets aktiviteter i området.  Der bliver i forbindelse med projektet 

udarbejdet relevante analyser inden for påvirkningen af HVP på kommunikations- og radarsystemerne, 

der anvendes af Søværnet, SAR-tjenesten, grænsevagttjenesten, mv.  

17.1.4 Potentiel påvirkning på kabler og rørledninger 

I området af den planlagte HVP Baltic I blev der ikke identificeret kabler og rørledninger på havbunden.  

17.2 POTENTIELLE KONFLIKTER MED ANDRE BRUGERE AF OMRÅDET  
I ANLÆGSFASEN 

17.2.1 Potentiel påvirkning på fiskeri 

Af sikkerhedshensyn begrænser el. fuldstændigt udelukker offshore-vindmølleparker muligheden for 

gennemførelse af andre funktioner inden for deres område.  Blandt egenskaber af HVP, der har en 

væsentlig påvirkning på fiskeri, bør der nævnes: 

◼ placering af vindmølleparken i forhold til eksisterende fiskesteder, 

◼ det samlede areal af vindmølleparken (og dermed planlægningsområdet), 

◼ antal vindmøller og dele af den tilhørende infrastruktur, inkl. afstande derimellem, 

◼ rute og længde af kabelstrækninger, der indgår i vindhavmøllens interne anlæg, 

◼ antal fartøjer og trafikbelastning på området af havvindmølleparken og i deromkring. 

I HVPs anlægsfasevil der blive sat fokus på et tæt samarbejde og dialog med de kompetente 

myndigheder og fiskersamfundet, med respekt for begge parters interesser.   

17.2.2 Potentiel påvirkning på søfarten 

I anlægsfasen vil området af den planlagte HVP - af sikkerhedsmæssige årsager - blive udelukket fra 

regelmæssig sejlads. Der vil blive givet tilladelse til trafik af fartøjer, som vil være involveret i etablering 

af vindmølleparken.  

Udelukkelsen af havvindmølleparkens område fra regelmæssig skibstrafik vil medføre forlængelse af 

afstande, som fartøjer bliver nødt til at tilbagelægge. 

Vilkårene for opførelse af HVP vil skulle vurderes på tidspunktet for udarbejdelsen  

af en navigationsekspertise med hensyn til påvirkningen af MFW på sejladsens sikkerhed og effektivitet 

i de  polske havområder. 
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17.2.3 Potentiel påvirkning på forsvarssektoren 

Vilkårene for opførelse af HVP vil skulle vurderes på tidspunktet for udarbejdelsen af en teknisk 

ekspertise med hensyn til havvindmølleparkens potentielle påvirkning på Statens 

Søfartssikkerhedssystem.  

17.3 POTENTIELLE KONFLIKTER MED ANDRE BRUGERE AF OMRÅDET  
I DRIFTSFASEN 

17.3.1 Potentiel påvirkning på fiskeri 

I havvindmølleparkens driftsfase, helt op til afvikling heraf, forventes der følgende begrænsninger for 

fiskeri: 

◼ delvis udelukkelse af havområdet for HVP fra mulighed for at fiske, 

◼ øgning af intensiteten af fiskeri i andre områder som følge af flytning af skibe fra det udelukkede 

havområde, 

◼ potentiel ødelæggelse af fiskeredskaber, som bliver efterladt i området, hvor der ikke må fiskes. 

◼ forlængelse af fiskefartøjers vej til fiskepladser, 

◼ forstyrrelse af fiskeri som følge af øget skibstrafik, 

◼ midlertidig flytning af fisk, da de bliver skræmt væk og deres levesteder bliver ødelagt, 

◼ kvantitative ændringer i bestande af de fangede fiskearter. 

I og omkring det pågældende havområde fanges der primært torsk, brisling og sild. De hører til de 

almindeligt fangede fiskearter i hele Østersøområdet. Bestandenes værdi skal anses for at være ringe. 

Udbredelsen af disse arter gør det muligt for fiskerfartøjer at ændre fangststeder. Det kan dog indebære 

forlængelse af afstanden, der skal tilbagelægges for at nå frem til fangststedet, og mulig begrænsning 

af fiskerikapaciteten for andre fangststeder. 

De opsatte vindmøller og den lineære infrastruktur inde i havvindmølleparken udgør generelt ikke en 

fare for havfisk og -pattedyr. En væsentlig fare bliver dog forbundet med tabte el. efterladte 

fiskeredskaber, fortøjningsliner og andre kunstige materialer, som driver  

i vandsøjlen og som dyr kan blive fanget i. Mhp. at begrænse faren og afgøre spørgsmålet om 

håndtering af de tabte fiskeredskaber, bliver det nødvendigt at indgå i dialog m. fiskerne for at drøfte 

såvel de økonomiske som de økologiske aspekter ved tab af fiskeredskaber. 

17.3.2 Potentiel påvirkning på søfarten 

Driften af HVP vil kræve regelmæssig vedligeholdelse, bl.a. m. anvendelse af serviceskibe  

og specialskibe. De pågældende fartøjer vil sejle mellem servicehavne og HVP- vandområdet. Den 

regelmæssige vedligeholdelse af HVP vil øge intensiteten af skibstrafikken mellem HVP og havnene. 

Efter at den lineære infrastruktur, dvs. det teletekniske net og elektricitetsnettet, er udført, kan 

nødforankring af fartøjer el. anvendelse af visse fiskeredskaber inden for vindmølleparkens område 

være umulig af hensyn til risiko for beskadigelse af infrastrukturdelene. Påvirkningen af HVP på 

skibsfartsrelaterede aktiviteter vil være genstand for aftaler og en navigationsekspertise.  

17.3.3 Potentiel påvirkning på forsvarssektoren 

Det pågældende havområde er ikke et område, hvor søværnets manøvrer finder sted. 

HVP kan påvirke militær luftfart pga. sin højde (vindmøller kan udgøre en fysisk hindring), og dele af 

HVP kan medføre forstyrrelser af funktionen for radarsystemer, der anvendes i luftfarten. Derfor skal 

den designede HVP bl.a. opnå de nødvendige udtalelser og aftaler. Lufttrafiktjenester for De Polske 

Bevæbnede Styrker.  
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Planlægges tilrettelæggelse af havvindmølleparken på en hensigtsmæssig vis, vil parken ikke medføre 

en forringelse af betingelser for Søværnets aktiviteter i området.   

17.3.4 Potentiel påvirkning på kabler og rørledninger 

Undersøiske kabler medfører en risiko for elektrisk chok i tilfælde af, at skibet kaster anker i en 

nødsituation og kablet tager skade. Risikoen begrænses af en sikkerhedsautomatik, der isolerer 

forsyningen i tilfælde af et svigt.   

17.4 POTENTIELLE KONFLIKTER MED ANDRE BRUGERE AF OMRÅDET  
I AFVIKLINGSFASEN 

Afvikling af HVP vil medføre åbning af området for andre brugere, hvorved de hidtidige konflikter vil blive 

løst. Ikke desto mindre vil afviklingsfasen medføre visse begrænsninger, f.eks. under 

demonteringsarbejdet og transport af dele af vindmøller vil vandområdet være midlertidigt taget ud af 

brug.  

18 RISIKO FOR ET ALVORLIGT SVIGT EL. EN NATURKATASTROFE EL. EN 
BYGGEKATASTROFE  

I forbindelse med det planlagte projekt blev der identificeres følgende, potentielle, utilsete hændelser 

eller driftssvigt:  

◼ udslip af olieprodukter som følge af et sammenstød, et svigt eller en byggekatastrofe, 

◼ utilsigtet udslip af kommunalt indsamlet affald eller spildevand, 

◼ utilsigtet udslip af byggematerialer, 

◼ frigivelse af urenheder af antropogene objekter, der ligger på havbunden, og 

◼ eksplosioner af ueksploderet ammunition (en såkaldt UXO) i løbet af målrettet rengøring  

af havbunden som led i forberedelse til opførelsen el. som følge af tilfældig beskadigelse af ikke-

detekteret ammunition under arbejdet. 

Det blev konstateret, at de største miljøfarer, der skyldes ikke-planlagte begivenheder i forbindelse m. 

et projekt om opførelse af en offshore-vindmøllepark, er lækage af oliebaserede produkter, herunder 

marinegasolie (MGO), maskinolie (motorolie), hydraulikolie, transformatorolie, gearolie og smøreolie. 

Begivenheder, som kan forårsage ovenstående lækager på tidspunktet for opførelsen og afviklingen  

af projektet er:  

◼ kollision mellem to skibe,  

◼ skibets sammenstød m. et objekt, der befinder sig i vindmølleparkområdet,  

◼ grundstødning el. forlis,  

◼ svigt i byggeudstyret (f.eks. slangen el. forbindelseselementet), 

◼ lækager og driftsspild (mindre oliespild under rutinehandlinger, f.eks. tilslutning el. frakobling  

af slange el. forbindelseselementer). 

I driftsfasen for vindmølleparken kan frigivelse af oliebaserede stoffer indtræde som følge af. 

◼ skibets sammenstød m. et objekt, der befinder sig i vindmølleparkområdet,  

◼ lækage fra vindmøllens transformator, 

◼ lækage fra transformatoren i offshore-understationen, 

◼ lejlighedsvis olielækage i forbindelse m. periodiske syn og renoveringsarbejder. 
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Det kan dog ikke helt udelukkes, at urenheder bliver frigivet af antropogene objekter, der ligger på 

havbunden. Ej heller kan der udelukkes eksplosioner af ueksploderet ammunition og eksplosivt 

materiale af militær oprindelse (UXO) under rengøring af havbunden som led i forberedelse til 

opførelsen el. som følge af tilfældig beskadigelse af ueksploderet ammunition, som ikke blev detekteret 

under forberedelsesarbejdet. 

18.1 ALVORLIGE SVIGT 

I henhold til miljølovgivningsloven forstås et alvorligt svigt som en begivenhed, herunder især en 

emission, brand el. eksplosion, der indtræder som led i en industriproces, oplagring el. transport, hvor 

der forekommer en el. flere farlige stoffer, som umiddelbart udgør en fare for menneskers liv el. helbred 

el. en miljøfare el. indtræden af ovenstående fare m. en vis tidsforsinkelse. Ved begrebet alvorligt 

industrisvigt forstås et alvorligt svigt i en virksomhed. Som en virksomhed forstås et el. flere anlæg, inkl. 

området, hvortil driftslederen er juridisk berettiget, og alt udstyr, der befinder sig heri. I den forbindelse, 

skal en vindmøllepark også betragtes som en virksomhed i henhold til bestemmelserne  

i miljølovgivningsloven. 

Miljølovgivningsloven opdeler virksomheder med hensyn til en risiko for svigt i virksomheder m. en øget 

risiko el. virksomheder m. en stor risiko, alt efter den forventede mængde af de anvendte farlige stoffer. 

I tilfælde af HVP er reglerne for beskyttelse af havmiljøet mod forurening fra skibe samt 

administrationsmyndigheder m. kompetence på området på beskyttelsesområdet dog reguleret  

af specifikke bestemmelser i henhold til Miljølovgivningsloven. Følgelig, vil HVP ikke henregnes under 

virksomheder m. en øget el. stor risiko.  

Skal HVP eventuelt kategoriseres som ovenfor nævnt, vil den ikke falde ind under nogen af disse 

kategorier pga. meget beskedne mængder af de anvendte farlige stoffer. 

Sandsynligheden af en kollision mellem to skibe i havvindmølleparkområdet på tidspunktet for 

opførelsen/afviklingen heraf, skønnes at være ekstremt sjælden og praktisk umuligt. Andre 

begivenheder, herunder brand, eksplosioner på skibe, kollisioner mellem skibe og offshore-anlæg el. 

forlis, bliver også analyseret. 

Af risikoanalyse af udslip af olie og farlige stoffer i Østersøen, som blev gennemført af HELCOM  

i perioden 2009-2012 som led i BRISK-projektet, fremgår det ligeledes, at den mest sandsynlige 

begivenhedstype, der kan resultere i et alvorligt svigt, er kollisioner mellem to skibe.  

18.2 NATURKATASTROFER 

Som en naturkatastrofe forstås i henhold til Lov af 18. april 2002 om naturkatastrofetilstanden (Dz.U. 

[Lovtidende] 2017 pos. 1897 konsolideret udgave) en begivenhed, der skyldes naturen selv, herunder 

især lynnedslag, seismiske jordskælv, kraftige vinde, voldsom nedbør, langvarige ekstreme 

temperaturforhold, jordskred, brand, tørke, oversvømmelser, isfænomener på floder og på havet samt 

på søer og vandområder, store mængder af skadedyr, plantesygdomme el. dyresygdomme  

el. overførbare menneskesygdomme el. påvirkningen af en anden naturkræft. 

Risiko for indtræden af en katastrofe, som er forårsaget af naturen selv, er minimal. Det skyldes det 

faktum, at alle anlæg, der indgår som led i HVP, er designet til mange års drift under vanskelige forhold. 

Den største trussel er storme og lynnedslag, som kan medvirke til svækkelse af vindmøllens 

konstruktion el. en del heraf, og under særlige forhold kan medvirke til brand. 

18.3 BYGGEKATASTROFER 

Som en byggekatastrofe forstås i henhold til definitionen i art. 73 i Byggeloven en ni, utilsigtet, voldsom 

ødelæggelse af et bygværk el. en del heraf, samt konstruktionsdele af stilladser, dele af formeudstyr, 

spunsvægge og udgravningsstøtte. 
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Risiko for indtræden af en byggekatastrofe findes primært i monterings- og konstruktionshavne og 

steder, hvor de enkelte komponenter af havvindmølleparken er placeret. Risiko for indtræden af en 

byggekatastrofe vedrørende én af havvindmølleparkens komponenter findes primært på tidspunktet for 

opførelsen el. afviklingen heraf. Den er imidlertid betydeligt lavere i driftsfasen el. vedligeholdelsesfasen. 

Begivenheder, der fører til indtræden af byggekatastrofer inden for området af HVP, er:    

◼ skibets sammenstød m. et objekt, der befinder sig i vindmølleparkområdet,   

◼ svækkelse af objektets konstruktion som følge af vejrforholdene f.eks. lynnedslag). 

Opmærksomheden henledes på, at resultaterne af byggekatastrofer, der har største miljøkonsekvenser, 

er primært forbundet med udledning af farlige stoffer. 

19 ANALYSER, EKSPERTISER, ESTIMATER OG MODELLERING, DER ER 
PLANLAGT I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSE AF EN RAPPORT OM 
PROJEKTETS MILJØKONSEKVENSER.  

Som led i forberedelsen af en miljøkonsekvensrapport bliver der udarbejdet alle nødvendige analyser, 

ekspertiser samt modellering, der muliggør analyse af kriterier, som omhandles i art. 62 stk. 1 og art. 66 

i miljøvurderingsloven, herunder: 

◼ numerisk modellering af spredning af undervandsstøj, der genereres i anlægsfasen,   

◼ kvantitativ og kvalitativ analyse samt betydningen af arter og havbentossamfunde,  

◼ ekspertise inden for projektets påvirkning på sikkerheden i forbindelse med undersøgelser, 

udforskning og udnyttelse af mineralressourcer på havbunden samt Jordens interiør, der befinder 

sig nedenunder,  

◼ hydrodynamisk modellering af sedimentspredning i anlægsfasen,  

◼ en navigationsekspertise inden for vurdering af konsekvenserne af det planlagte projekt for 

skibenes sikkerhed i de polske havområder og effektiviteten af deres sejlads under hensyntagen til 

de eksisterende sejlruter og trafiksepareringssystemer,  

◼ analyse af de forventede indvirkninger på trækfugle, inkl. vurdering af en såkaldt barriereeffekt og 

risiko for fuglenes kollision med vindmøller, herunder på bestandene, som er beskyttet inden for 

Natura 2000-området, i alle faser i projektet.  

◼ analyse af Projektvarianter,  

◼ analyse af grænseoverskridende påvirkninger,  

◼ analyse af kumulative påvirkninger, 

◼ analyse af potentielle nødsituationer og 

◼ analyse af potentielle sociale konflikter,    

På nuværende tidspunkt har bygherren igangsat et program af miljøundersøgelser forud for 

investeringen for Projektet, der startede i 2020. Undersøgelsesprogrammet blev iværksat af firmaet 

MEWO S.A. Undersøgelserne omfatter Projektets planlægningsområde m. dets potentielle 

konsekvenszone. For yderligere oplysninger om undersøgelsesprogrammet henvises til Afsnit 7.1.3 og 

Bilag nr. 1 og 2.   

Samtidig vil en miljøkonsekvensvurdering også foretages med anvendelse af den historiske viden 

fremskaffet fra rapporter, som er blevet udarbejdet af DHI. bl.a.: 

◼ Fugleovervågning for HVP „Den Nordlige Østersø” og „Den Centrale Østersø III” i året 2012 (DHI, 

2013a), 

◼ Undersøgelser vedr. fugletrækket af 2013 (DHI & IfAÖ, 2013), 
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◼ Vurdering af konsekvenserne for fugle – den endelige rapport for Bałtyk Północny S.A.,  

v2 af 2013 (DHI, 2013e), 

◼ Vurderinger af Periodiske Rapporter nr. 2 angående overvågning af fugle ifm. opførelse af HVP 

„Den Nordlige Østersø” og „Den Centrale Østersø III” samt referenceområdet „Ławica Słupska” 

(DHI, 2013b), 

◼ Analyser af hydrografiske forhold udført for Bałtyk Północny S.A., dateret til juni 2013 (DHI, 2013c) 

og 

◼ Analyser af påvirkning på havpattedyr mht. undervandsstøj, udført for Bałtyk Północny S.A., dateret 

til juli 013 (DHI, 2013d).  

I forbindelse med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for det planlagte Projekt vil der tages 

hensyn til resultaterne af undersøgelser af havmiljøet, som blev gennemført i Projektområdet  

i perioden 2012-2013, herunder: arkæologiske, hydrologiske, iktyologiske, kiropterologiske  

og ornitologiske undersøgelser. 

En yderligere kilde til oplysninger om miljøtilstanden er dataene fra Statens Miljøovervågning og 

resultater af havmiljøundersøgelserne, som blev gennemført af andre bygherrer for offshore- 

vindmølleparker, herunder undersøgelserne fra perioden 2018-2019 vedrørende HVP Baltic Power- 

projektet. Takket være de intensive undersøgelser, der er blevet gennemført i løbet af de sidste par år, 

er identifikationsstatussen for miljøforholdene i Den Sødlige Østersø meget god.  

20 RESUMÉ  

Genstanden for en ansøgning, hvortil dette Oplysningsskema for Projektet er vedlagt som bilag,  

er fastsættelse af miljøforholdene for det planlagte projekt, der består i opførelse af en vindmøllepark  

i Østersøen m. navnet HVP Baltic I. Af hensyn til mulighed for potentielle grænseoverskridende 

konsekvenser for Projektet, bliver det nødvendigt at fastsætte omfanget af miljøkonsekvensrapporten 

inden beslutningen bliver truffet.  

Det planlagte projekt går ud på opførelse af Baltic I havvindmøllepark men en effekt på op til 1560 MW. 

Projektet vil blive gennemført i Polens eksklusive økonomiske zone, ca. 80 km væk fra landet på højde 

med Łeba kommune (det pommerske amt). Bygherren, MFW Bałtyk I S.A., har opnået tilladelse til 

etablering og anvendelse af kunstige øer, konstruktioner og anlæg i de polske havområder. Tilladelsen 

er gyldig i 35 år. 

Havvindmøllepark HVP Baltic I vil bestå af:  

◼ maks. 104 havvindmøller, hvis væsentligste dele er: et fundament, et tårn samt en nacelle- og 

rotorenhed, 

◼ maks. 2 offshoretransformatorstationer (”OTS”), 

◼ maks. 250 km interne elkabler og telekommunikationskabler, der forbinder:  

o de enkelte havvindmøller med hinanden (i kabelkredsløb) 

o vindmøllegrupper m. offshoretransformatorstationer, 

o offshoretransformatorstationer m. hinanden. 

Som led i Projektet vil der også etableres al infrastruktur, som er nødvendig til vindmølleparkens 

opførelse og drift. 

Formålet med Projektet er fremstilling af elektrisk energi med anvendelse af en vedvarende energikilde 

i form af vind. Den producerede elektricitet bliver dernæst sendt via et sæt udstyr, som er beregnet til 

strømoverførsel til Det Nationale Elektricitetssystem. Dette udstyrssæt indgår ikke som led i HVP 

Baltic I-havvindmølleparken og er dermed ikke omfattet af ansøgning om en beslutning om 
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miljøforholdene. Et sæt udstyr, som er beregnet til strømoverførsel fra HVP Baltic I bliver 

genstand for en særskilt administrativ procedure. Det vil dog også tages i betragtning i analyse  

af kumulative virkninger af den planlagte vindmøllepark.  

HVP Baltic I vil blive designet i overensstemmelse med den gældende lovgivning, internationale 

standarder, god ingeniørskik og kravene i forhold til miljøbeskyttelse. Teknologier anvendt i forbindelse 

med vindenergi såsom teknisk udstyr til vindturbiner, optimeres løbende. Dermed opnås,  

at vindmølleparkernes miljøpåvirkninger reduceres, og parkernes produktionskapacitet øges. Mhp. 

etablering af vindmøller og fundamenter vil bygherren anvende de mest moderne, tilgængelige 

byggematerialer. 

Siden december 2020 har bygherren gennemført et omfattende program af havmiljøundersøgelser 

forud for investeringen i forbindelse med vurdering af miljøkonsekvenserne af HVP Baltic I-projektet. 

Programmet har til formål at identificere miljøtilstanden i Projektområdet og dets potentielle 

konsekvenszone. Størstedelen af forsknings- og overvågningsarbejdet var blevet afsluttet frem 

til tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om udstedelse af en beslutning om miljømæssige 

betingelser for Projektet. På nuværende tidspunkt er arbejdet med analyser og udarbejdelse af de 

endelige rapporter m. undersøgelsesresultater i gang. Resultater af de gennemførte undersøgelser inkl. 

en beskrivelse af de anvendte metoder vil blive vedlagt miljørapporten. Området af HVP Baltic I ligger  

i den polske EØZ, ved grænsen til den svenske EØZ, i en afstand på ca. 47 km fra den danske EØZ.  

Under hensyntagen til placering af HVP Baltic I, den nuværende viden om havvindmølleparkers 

miljøpåvirkninger og resultater af vurdering af påvirkninger fra andre projekter vedrørende 

havvindmølleparker i de polske havområder, vurderes det, at det planlagte projekt potentielt kan kræve 

gennemførelse af en procedure vedrørende grænseoverskridende miljøpåvirkninger. 

Miljøkonsekvensrapporten vil omfatte en analyse afProjektets påvirkning på befolkningen, herunder på 

menneskers helbred og levevilkår samt  potentielle konflikter m. andre brugere af området for det 

planlagte projekt, herunder især med fiskerne.  

Ovenstående vil blive analyseret og drøftet med henblik på at udarbejde en omfattende tilgang til det 

planlagte Projekt, under hensyntagen til alle de berørte parters interesser. Uanset 

Miljøkonsekvensrapporten, bliver der med henblik på at sikre Projektets bankabilitet udarbejdet en 

pakke dokumenter inden for offentlig kommunikation, som vil indeholde: Plan for Offentlig 

Kommunikation (POK), som vil have til formål (1) at fastlægge mekanismer og -procedurer for 

håndtering af bekymringer og forventninger hos de berørte parter i forbindelse med det planlagte projekt 

og (2) sikre, at deres synspunkter bliver taget i betragtning i alle gennemførelsesfaserne;  

Plan for Inddragelse af De Berørte Parter (PIBP), som vil give en detaljeret overblik over omfanget af 

handlingerne vedrørende inddragelse af de berørte parter, samt Plan for Miljøaktiviteter og Sociale 

Aktiviteter (PMSA). 
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