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1 Inledning
Av samrådsunderlaget som delgetts samrådsparterna framgår närmare beskrivning av
projektet, planerad ansökan om ändringstillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska
zon och ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken samt
förutsedda miljökonsekvenser. Samrådsunderlaget framgår av Bilaga 1.
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1.1

Kriegers flak

Det vidsträckta grundområdet Kriegers flak är beläget i södra Östersjön inom svensk,
dansk och tysk ekonomisk zon. Kriegers flak är beläget inom tysk, dansk och svensk
ekonomisk zon. Miljöprövning för att få bygga vindkraft har skett inom alla ländernas
ekonomiska zoner på Kriegers flak och tillstånd har beviljats inom alla zoner.
Området för Kriegers flak inom svensk ekonomisk zon är beläget cirka 30 km söder om
Trelleborg, Skåne län. Inom detta område varierar vattendjupet mellan 16 och 42 meter
och medelvindhastigheten på 100 meters höjd är cirka 9,7 m/s. Botten består mest av
lera, morän och sten men även sandpartier förekommer och växtligheten inom området
är mycket sparsam.

Den tyska vindkraftsparken, Baltic 2, om 80 stycken 138,2 meter höga vindkraftverk är
byggd och togs i drift 2015. Etablering av vindkraft inom den danska ekonomiska zonen
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beviljades av Energistyrelsen i Danmark i december 2016. Den danska vindkraftparken
planeras kunna tas i drift 2021. Vindkraftverken kommer bli upp till 220 m höga och de
60–75 stycken turbinerna som planeras kommer ha en effekt om 8,4 MW vardera.

1.2

Gällande tillstånd

Regeringen meddelade 2006-06-29 tillstånd enligt 5§ lagen om Sveriges ekonomiska zon
att inom område vid Kriegers flak i södra Östersjön uppföra och driva en gruppstation för
vindkraft med högst 128 vindkraftverk och att inom området för gruppstationen uppföra
erforderliga mätmaster och transformatorstationer. Vindkraftverkens totalhöjd får vara
högst 170 meter. Området avgränsas av hörnpunkterna A-L vilka definieras genom
koordinater i tillståndsbeslutet. Regeringen beslutade 2014-12-18, efter bolagets
ansökan, att förlänga tiden för åtgärdernas vidtagande fram till 2018-10-01. Beslutet
omfattar även ändring av vissa villkor.

1.3

Ansökan och samrådets avgränsning

Sökanden har bedömt att betydande miljöpåverkan föreligger varför något undersökningssamråd inte genomförts. Att betydande miljöpåverkan föreligger grundas på att
ett Natura 2000-område tillkommit sedan tidigare prövning enligt lagen om Sveriges
ekonomiska zon. Detta medför att en prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs för
en etablering av vindkraftsparken.
Samrådet avser således avgränsningen av en miljökonsekvensbeskrivning både för
prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och för prövningen enligt
7 kap. 28 a § miljöbalken.
Ansökan om ändringstillstånd och således även denna del av samrådet avgränsas till att
endast avse ändringen d.v.s. en ökning av vindkraftverkens totalhöjd med upp till 110 m
innebärande en totalhöjd på maximalt 280 m samt därmed förknippade ändrade tekniska
förutsättningar för miljöpåverkan. Ansökan avser även förlängd genomförandetid.
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Vad gäller ansökan om Natura 2000-tillstånd avser samrådet avgränsningen av
miljökonsekvensbeskrivningen i de delar den kopplar till bevarandevärdena inom berört
Natura 2000-område.
Sökandens bedömning inför samråden och som också framgår av samrådsunderlaget är
att ändringen kan påverka följande miljöaspekter:
 Landskapsbild
 Marinbiologiskt liv (marina däggdjur och fisk)
 Fåglar och fladdermöss
 Kumulativa effekter
MKB:s innehåll bedömdes vara:
 Bakgrund och förutsättningar för ändringsansökan
 Beskrivning av den ändring ansökan avser
 Uppdaterad bedömning av påverkan på miljö och hälsa orsakad av ändringen:
o Landskapsbild
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o
o
o
o
o
o

Fågel
Fladdermöss
Marina däggdjur
Fisk
Bottenområdet
Kumulativ påverkan av etablering av tre vindkraftsparker på Kriegers flak
inom svensk, tysk och svensk ekonomisk zon

2 Genomförande av samråd
Samrådet har avsett planerad ändringsansökan och ansökan om Natura 2000-tillstånd.
Samråd har skett med de parter som bedömts vara särskilt berörda, berörda
organisationer och föreningar och berörda statliga sektorsmyndigheter samt med
allmänheten genom annonsering i lokalpressen. Ett samrådsunderlag skickades till
samrådsparterna i god tid. Enligt Esbokonventionen har även, via Naturvårdsverket,
samråd skett med grannländerna Danmark och Tyskland. Naturvårdsverket notifierade
Danmark och Tysklands miljömyndigheter 2018-03-09 varvid en engelsk version av
samråds-underlaget senare skickades till dessa.
Vid de samrådsmöten som genomförts visades en PPT-presentation anpassad för
målgruppen, se Bilaga 2 och Bilaga 3. Vid det inledande samrådsmötet med myndigheter
visades även exempel på fotomontage från en fotopunkt i Trelleborg.
Annonsering har skett i lokalpressen, se Tabell 1 och Bilaga 4. En privatperson boende i
Abbekås har efterfrågat samrådsunderlaget och fått sig det tillsänt. Inga
samrådssynpunkter har dock mottagits.
Av Tabell 1 framgår samrådskretsen samt information om samrådet.
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Tabell 1 Samrådskretsen och samrådsuppgifter

Samrådspart

Samrådsdatum
datum

Samrådssvar

Kommentar

Länsstyrelsen Skåne
och Vellinge, Trelleborg samt Skurup
kommuner
Licentierade
yrkesfiskare
Berörda i allmänhet

Möte
2018-02-22

Samrådsnoteringar
av sökanden.

Granskade och
kommenterade av
länsstyrelsen.

Möte 2018-0321
Annonsering
2018-03-16 i
tidningar

Samrådsnoteringar

Licentierade yrkesfiskare
finns förtecknade
Sydsvenskan
Trelleborg Allehanda
Ystad Allehanda
Skånska Dagbladet

Havs- och
vattenmyndigheten
Försvarsmakten

e-post
2018-03-05
e-post

e-post
2018-04-27
e-post

Inga samrådssvar
har inkommit
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Samrådspart

Samrådsdatum
datum

Samrådssvar

2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05

2018-03-23
e-post
2018-03-27
e-post
2018-04-18
e-post
2018-06-15
e-post
2018-04-09
e-post
2018-05-05
e-post
2018-04-05

Skurup kommun
kommunledningen
Falsterbonäsets
naturskyddsförening
Skånes ornitologiska
förening
Naturvårdsverket

e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05

Inget svar

Riksantikvarieämbetet

e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05
e-post
2018-03-05

Inget svar

Begär att tiden för svar
anpassas så att de
dessförinnan hinner
överlägga med HaV.
Påminnelse 2018-04-17

e-post
2018-04-11
Inget svar

Påminnelse 2018-04-17

Post
2018-04-19
e-post
2018-04-19

e-post
2018-05-21
e-post
2018-05-21
e-post
2018-05-14
e-post
2018-05-14

Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Kustbevakningen
Svenska Kraftnät
Vellinge kommun
kommunledningen
Trelleborg kommun
kommunledningen
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SGU
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Transportstyrelsen
Swedavia/ Malmö
Airport
Danmarks
miljömyndighet
Tysklands
miljömyndighet

e-post
2018-04-20
e-post
2018-04-24
e-post
2018-05-04

Kommentar

Påminnelse 2018-04-17

Avgivet av
samhällsbyggnadskontoret.
På förfrågan svarar de att
kommunledningen inte
avser svara
Påminnelse 2018-04-17

Påminnelse 2018-05-04
Samråd via
Naturvårdsverket
Samråd via
Naturvårdsverket
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3 Resultat av samråden
3.1

Samrådssynpunkter

Nedan redogörs för inkomna samrådssynpunkter i sammanfattning i de delar de kopplar
till avgränsningen av MKB. För kompletta uppgifter och detaljer hänvisas till de
samrådshandlingar som i sin helhet finns i Bilaga 5. De frågor som rör land- och
exportkabel redovisas inte eftersom dessa frågor prövas i annan ordning. Likaså
redovisas inte frågor avseende marin arkeologi då även de kommer att prövas särskilt.
Länsstyrelsen Skåne och Vellinge, Trelleborg samt Skurup kommuner
Natura 2000-prövning
Enligt länsstyrelsen har angränsande Natura 2000-område nu beslutats av EU och en
bevarandeplan ska finnas inom 6 år. Natura 2000-området omfattar även rev och
sandbankar. Arter och naturtyper ska beaktas vid Natura 2000-prövningen som kräver
djupare utredningar av bevarandevärdena.
Kommentar
Förutom marina däggdjur kommer MKB även att omfatta påverkan på naturtyperna
sandbankar och rev. Eventuell påverkan på naturtyperna torde i huvudsak beröra det
område av Natura 2000-området som överlappas av tillståndsgivet vindkraftsområde
enligt gällande tillstånd. För Natura 2000-prövningen kommer således i MKB att
redovisas påverkan och behov av skyddsåtgärder på bevarandevärdena marina däggdjur
och naturtyperna sandbankar och rev inom nytillkommet Natura 2000-område.
Nollalternativet
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Länsstyrelsen anser att nollalternativet innebär att ingen vindkraft etableras inom svenska
Kriegers flak (SKF). Detta eftersom ingen etablering kan ske utan särskilt Natura 2000tillstånd.
Kommentar
Nollalternativen skiljer sig mellan prövningarna. I förhållande till Natura 2000-prövningen
är nollalternativet en situation där ingen vindkraftsanläggning byggs i området. I
förhållande till ändringsansökan är nollalternativet, mot vilket konsekvenserna ska
beskrivas, en uppförd park i enlighet med gällande tillstånd. Däremot kommer en
nulägesbeskrivning att göras i förhållande till båda prövningarna. Detta kommer att
utvecklas och beskrivas närmare i MKB och ansökan.
Fåglar
Effekter på fåglar bör kunna studeras vid den tyska vindkraftparken. Hur påverkas fåglar
av hinderbelysning? Om fåglar undviker verk genom att flyga över verken, sker det även
på 280 m höjd? Hur resonerar man om skyddsåtgärder t.ex. avstängning av verk under
vissa tider?
Kommentar
Ornitologisk expertis kommer att anlitas för dessa bedömningar i MKB. Sökanden
kommer att kontakta Baltic 2 för att försöka få ta del av deras erfarenheter avseende
parkens påverkan på fåglar.
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Marina däggdjur



Hur har ljuddämpning vid pålning med bubbel-gardiner utvärderats?
Det är viktigt att utvärdera inte bara permanenta skador utan också tillfälliga
effekter på tumlare.
 Val av fundament-typ är avgörande för att kunna bedöma effekten på tumlare.
Kommentar
Val av fundament kan omöjligen ske i detta skede av projektet varför utgångspunkten är
att ett ändrat tillstånd måste medge olika fundamentstyper precis som gällande tillstånd.
För påverkan på marina däggdjur är det pålning och det undervattensljud som därvid
orsakas som utgör ”worst case”. För användning av 280 m höga verk med 20 MWturbiner har en påle med en diameter av 15 m bedömts vara ”worst case”. Expertis
kommer att anlitas för att dels beräkna det undervattensljud som uppkommer vid sådan
pålning på den aktuella platsen dels bedöma erforderliga skyddsåtgärder med hänsyn till
marina däggdjur. Såväl akustisk kompetens som kompetens avseende påverkan på
marina däggdjur kommer att anlitas för dessa studier.
Av de tyska miljömyndigheternas samrådssvar enligt Esbo kan utläsas att i Tyskland har
ljuddämpning genom metoderna Big Bubble Curtain eller Hydro Sound Damper
kombinerats med mycket goda resultat i syfte att innehålla de tyska tröskelvärdena för
undervattensljud vid pålning. Erfarenheten omfattar etablering av 13 stycken
havsbaserade vindkraftsparker i tyska vatten.
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Fisk
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska omfatta även påverkan
på fisk, också som en del av näringskedjan. Både bygg- och driftsfas bör omfattas.
Kommentar
Planerad ändring bedöms i första hand medföra ändrade förutsättningar för påverkan på
fisk genom undervattensbuller vid pålning varför detta kommer att belysas i MKB:n.
Konsekvenser av påverkan på fisk, såsom för djur högre upp i näringskedjan, kommer att
belysas i MKB:n. Huruvida ändringen medför ändrade förutsättningar för sedimentation
och grumling i det fall gravitationsfundament blir aktuella kommer att utredas inom MKB.
Förekomsten av fisk och lekområden inom Kriegers flak har undersökts inom samtliga
ekonomiska zoner vid olika tidpunkter, senast 2015 för den danska zonen. Eventuell
påverkan på andra kända lekområden för fisk inom påverkansområdet kommer även att
omfattas.
Gällande tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon föreskriver enligt villkoren 16
och 17 krav på kontrollprogram dels för gruppstationens påverkan på bottenfaunan dels
på fisk och fiske i närområdet. Programmen skall utarbetas i samråd med länsstyrelsen,
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och godkännas av länsstyrelsen
senast sex månader innan byggnads- och anläggningsåtgärder vidtas.
MKB omfattar anläggnings-, drifts- och avvecklingsfas.
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Fiske
Ny kunskap om yrkesfisket finns och även om torskbestånden i Östersjön.
Kommentar
Enligt det samråd som skett med berörda licentierade yrkesfiskare är fiskeförhållandena
inte annorlunda idag jämfört med tidpunkten för den första svenska MKB:n. Sökanden
bedömer inte att ändringsansökan medför ändrade förutsättningar för fisket i området.
Enligt avtal med yrkesfiskarna i området är trålfiske inte tillåtet inom vindkraftsområdet vid
en etablering av vindkraftparken. Vid längre avstånd mellan vindkraftverken kommer
garnfiske snarare att gynnas. Sökanden noterar genom samrådssvar från HaV att
fiskeförbud råder inom berört ICES-område under torskens lekperiod.
Visuell påverkan och landskapsbild
De tyska verken syns vid klart väder tydligt längs sträckan från Smygehuk till Trelleborg.
Kommunerna framförde önskemål på fotomontage från Falsterbo strandbaden,
Bingsmarken, Ystad och Trelleborg. Synbarhetsanalys samt en hinderljusanimering
förordas.
Kommentar
MKB kommer att redovisa fotomontage, både för nollalternativet och kumulativt vid
exempellayouter för 8 MW turbiner med totalhöjden 192 m och 20 MW turbiner med
totalhöjden 280 m i den svenska zonen.
MKB kommer även omfatta synbarhetsanalyser motsvarande de scenarios som görs för
fotomontagen enligt ovan men även för de höjder hinderljusen är placerade på. I detta
skede förutses inte en animering tillföra sådant bedömningsunderlag att sådan bedöms
motiverad.
Andra intressen
Länsstyrelsen informerar om Svenska Kraftnäts (SvK) planer på en kabel mellan Sverige
och Tyskland, Hansa Power Bridge, samt anser att SvK:s planer bör beaktas.
Kommentar
Information om andra pågående projekt i området är av stort värde. För det fall planerad
kabelsträckning berör vindkraftsområdet för svenska Kriegers flak så finns ett gällande
tillstånd som SvK har att ta hänsyn till vid sin planering. Sökanden kommer att informera
sig om SvK:s planer samt även, i det fall det bedöms motiverat, beakta dessa.
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Lokaliseringen
Länsstyrelsen anser att lokaliseringens lämplighet ska beskrivas kopplat till kumulativ
påverkan, Natura 2000 och hur många marina vindkraftparker som totalt kan tålas.
Kommentar
Enligt gällande regelverk i alla länder skall vid lokaliseringsprövningen kumulativ
påverkan med svenska Kriegers flak ha utretts inom de tillståndsprövningar som skett av
Baltic 2 och danska Kriegers flak. Den svenska vindkraftparken erhöll tillstånd först av de
tre vindkraftparkerna inom Kriegers flak. Enligt sökanden omfattar inte ändringsansökan
ny lokaliseringsprövning däremot måste inom MKB utredas vilken hänsyn lokaliseringen
kräver så att den inte påverkar bevarandevärdena inom Natura 2000-området på ett
otillåtet sätt. Kumulativ påverkan vid ändringsansökan kommer att utredas inom MKB.
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Särskilt berörda
Licentierade yrkesfiskare
Enligt avtal mellan sökanden och de licentierade yrkesfiskarna är trålfiske inte tillåtet
inom det tillståndsgivna vindkraftsområdet. Ekonomisk kompensation för uteblivet fiske är
avtalat. Sökanden ser i nuläget ingen anledning att inte tillåta garnfiske inom detta
område.
Enligt fiskarna sker i princip samma fiske som tidigare i området, det är dock stora
variationer från år till år. På i synnerhet grunt vatten har noterats en ökad konkurrens från
säl, vilket gjort fisket på djupare vatten mer betydelsefullt. Ibland ses tumlare.
Kommentar
Se avsnittet ovan, bemötande av länsstyrelsens synpunkter gällande fiske.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har intet att erinra mot en ändring av tillståndet enligt inkommit underlag
samt redovisade kartor (exempellayouterna i samrådsunderlaget). Yttrandet gäller bara
angivet område och höjder. Utökas området i någon riktning mer än 30 m alternativt om
totalhöjden ändras måste ny remiss inges.
Kommentar
Ansökan kommer inte medföra att förnyad remiss behöver inges till Försvarsmakten.
Svenska Kraftnät, SvK
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SvK informerar om sina planer på en ny elförbindelse, Hansa Power Bridge, mellan
stationen Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Enligt SvK berör den
planerade vindkraftparken Hansa Power Bridge då parken korsas av den västra
utrednings-korridoren för Hansa Power Bridge. Vindkraftparken berör också
växelströmskabeln Baltic Cable mellan Trelleborg och Lübeck.
Gällande Hansa Power Bridge (HPB) anförs vidare att:
 Avstånd relativt fundament och kablar är av vikt för projektens samexistens. HPB
bör få möjlighet att passera mitt emellan vindkraftverken/fundamenten.
 Information önskar om fartyg och dessas uppställning.
 Information önskas om hur kabelinstallationen av uppsamlingsnätet sker.
 Vattenfall Vindkraft AB bör i projekteringsfasen beakta behov som kan följa av
om HPB installeras över eller under högspänningskablar för uppsamlingsnät
samt kommunikationsfiber.
Så länge SvK:s rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i
samarbete med SvK har SvK inga invändningar mot föreslagna ändringar av tillståndet
för vindkraftparken.
Kommentar
Vad gäller Baltic Cable så fanns den redan vid tidpunkten för ursprunglig prövning av
vindkraftsparken. Lokaliseringen av vindkraftparken har av regeringen bedömts vara
tillåtlig.
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Eftersom vindkraftparken inom den svenska zonen av Kriegers flak erhöll tillstånd redan
2006 är sökanden förvånad över att SvK vid sina studier av lämpliga utredningskorridorer
inte beaktat tillståndsgivet vindkraftsområde för svenska Kriegers flak. SvK har inte heller
samrått med Vattenfall enligt 6 kap. miljöbalken. Sökanden kommer att kontakta SvK för
samtal om huruvida en elförbindelse som korsar tillståndsgivet område för
vindkraftparken är möjlig.
Kustbevakningen
Kustbevakningen har inga synpunkter utöver det som anförts i tidigare remisser
avseende Kriegers flak, men passar på att informera om att efter en omorganisation har
Kustbevakningen bara en ledningscentral (inte regionledningar) som ska kontaktas och
ledningscentralen har telefonnummer: 0776-70 60 00 så eventuella kontaktuppgifter i
tillståndet kan med fördel också revideras vid en ändring.
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Sjöfartsverket
Sjöfartsverket tillstyrker i sak ansökan i enlighet med nu presenterat samrådsunderlag
under ett antal förutsättningar:
1. Ändringsansökan bör kompletteras med en efterbehandlingsplan för den tilltänkta
verksamheten.
2. Frågan om ekonomisk säkerhet bör ses över med hänsyn till ändringen och
redovisad efterbehandlingsplan.
3. Beredskaps- och säkerhetsplan bör uppdateras med anledning av att tornhöjden
nu blir väsentligt högre.
4. Sökanden behöver genom utredning visa att ändringen inte påverkar
Sjöfartsverkets kustradiosystem i negativ mening. I synnerhet gäller detta VHF
kanal 16 som är nödkanal samt VHF kanal 70 som används för digital AIS trafik.
Sjöfartsverket kan komma att begära ersättning för slavstationer i likhet med
Försvarsmakten, även efter att vindkraftparken byggts.
Kommentar
En efterbehandlingsplan anpassad till bästa teknik och kunskap vid tidpunkten för
avveckling utarbetas lämpligen i god tid inför att vindkraftsparken avvecklas. Enligt
gällande tillstånd finns ett villkor avseende återställning vid avveckling:
Villkor 23
Vid en nedläggning av verksamheten vid gruppstationen skall åtgärder för återställning
vidtas. Verksamheten skall anses som nedlagd om verksamheten för elproduktion inte
har bedrivits under en sammanhängande tid av ett år. Länsstyrelsen får besluta i vilken
omfattning anläggningar för gruppstationen inklusive fundament skall tas bort och vilka
övriga åtgärder som krävs för att återställa havsbotten i så nära ursprungligt skick som
möjligt. Verksamhetsutövaren skall ställa säkerhet för kostnaderna för rivning och
återställningsåtgärder samt för eventuell nödvändig sjömätning i samband med en
nedläggning av verksamheten. Säkerheten skall ställas vid två tillfällen enligt följande.
Senast tre månader före byggstart skall säkerhet ställas för kostnader om 85 miljoner
kronor och senast tre månader före igångsättandet av den andra byggnadsfasen skall
kostnader om 85 miljoner kronor, vid båda tillfällena i 2006 års prisnivå.
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Det konstateras att gällande tillstånd omfattar krav på ekonomisk säkerhet som även
innefattar avvecklingskostnader. Frågan om ändringen motiverar en högre ekonomisk
säkerhet kommer att belysas i ändringsansökan.
Likaså finns i gällande tillstånd ett villkor som reglerar frågan om beredskaps- och
räddningsplan:
Villkor 22
Innan byggnads- och anläggningsåtgärderna påbörjas, skall en beredskaps- och
räddningsplan utarbetas efter samråd med tillsynsmyndigheterna, andra berörda
myndigheter i Sverige, Tyskland och Danmark, samt berörda kommuner. Planen skall
bl.a. omfatta uppgifter om insatser för sjöräddning, räddning av skadade på
vindkraftverken, skydd av miljön vid eventuella oljeutsläpp och bärgning av eventuella
skadade fartyg. Planen skall även redovisa ansvarsfördelning, tillgängliga
räddningsresurser och bogserbåtskapacitet i områdets närhet. Beredskaps- och
räddningsplanen skall kontinuerligt följas upp, utvärderas och förbättras. Uppgifterna i
planen skall hållas aktuella.
Beroende på hur ansökan slutligt kommer att formuleras kommer sökanden att bedöma
behovet av särskild utredning av Sjöfartsverkets kustradiosystem. Dock uppfattar
sökanden att det finns tillgänglig teknik genom slavstationer som kan kompensera för
eventuella störningar som orsakas. Utredning och eventuella kostnader för behov av
slavstationer utreds lämpligen när det avgjorts vilka vindkraftverk som slutligen kommer
att installeras samt hur dessa kommer att placeras (slutlig layout) inom tillståndsgivet
vindkraftsområde.
Luftfartsverket
Luftfartsverkets CNS-utrustning påverkas inte av lokaliseringen. LFV påminner om att
också flygplatser kan påverkas, t. ex Malmö-Sturup flygplats kan påverkas eftersom
parken hamnar inom 60 km radie från flygplatsen.
Kommentar
Eventuell konflikt med flygplatser och deras hinderytor har utretts inom tidigare prövning.
Sökanden skickar dock samrådsunderlaget för samråd med Swedavia AB som äger
Malmö-Sturup flygplats.
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Swedavia, Malmö Airport
Refererande till samrådsunderlaget konstaterar Swedavia att en etablering inte skulle
innebära några restriktioner för flygverksamheten på Malmö Airport. Med anledning av
detta har Malmö Airport inget att erinra mot en etablering av föreslagen vindkraftspark.
Berörda kommuner, kommunledningen
Trelleborg kommun har genom samhällsbyggnadskontoret skickat in sina skriftliga
samrådssynpunkter. Enligt uppgift avstår kommunledningen från att avge samrådssvar.
Av samrådsyttrandet framgår följande gällande innehåll i MKB, dock har de synpunkter
som avser exportkabel och landkablar exkluderats då dessa frågor inte omfattas av
ansökan utan prövas i annan ordning:
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Hur påverkar utökningen med danska och svenska vindkraftsverk, utöver de
tyska verken, framför allt livsvillkoren för tumlare och fladdermöss, men även
övrigt djurliv?
 Höga ljudnivåer kan även påverka både torsk och sill, det är därför viktigt att
undervattenljud undersöks noggrant för att minimera ljud. En redovisning av
åtgärder för bullerdämpning bör framgå i MKB:n.
 Med hänsyn till känsliga bottenförhållanden är det viktigt att teknikvalet av
fundament är de som ger minst påverkan. Beskrivning och påverkan på växt- och
djurlivet med sedimentpåverkan behöver beskrivas närmare.
 Beskriv hur högre verk kan påverka fladdermöss och fåglars stråk.
 Hur påverkas landskapsbilden med högre verk? Visualiseringar behöver tas fram,
samt fotomontage för Skåre.
Kommentar
Gällande miljöbeslut omfattar tillstånd att nyttja bäst lämpad tekniskt lösning avseende
val av fundamentstyp beroende på förutsättningar som idag inte fullt ut är utredda, bland
annat geotekniska förhållanden. Ändringsansökan innebär ingen ändring i det avseendet.
MKB kommer att omfatta en teknisk beskrivning omfattande bl. a. olika fundamentstyper.
Alla de frågor som kommunen anser ska ingå i MKB:n kommer att omfattas av den MKB
som skall utarbetas.
Vellinge kommun, Ks 2018/143, refererar till sitt tidigare yttrande i samband med
prövningen 2006. Man påtalade då avsaknaden av undersökning av flyttfågelsträcket på
den svenska sidan och över Falsterbohalvön. Vidare framfördes då synpunkter på
säkerhetsföreskrifterna avseende påseglingar och oljeutsläpp, där en olycka kan påverka
stränderna i Vellinge kommun och sälskyddsområdet på Måkläppen.
Kusten och stränderna på Falsterbohalvön är mycket värdefulla för Vellinge kommun och
inger stora värden för rekreation och friluftsliv. Friluftslivet är ett intresse för hela regionen
och ur ett nationellt perspektiv. Naturupplevelser i kustzonen kan kraftigt påverkas och
kommunen anser att landskapsbilden behöver utredas. Kommunen anser att det från
Vellinge kommun bör göras fotomontage från Falsterbo strandbad och Ljunghusen. Det
är viktigt att fotomontagen görs med vyer i klart väder och att fotopunkten är från toppen
av strandklitterna.
Kommunen är mycket mån om att skydda naturvärdena inom Natura 2000-området
Sydvästra Skånes utsjövatten då de bidrar till höga rekreativa värden i kommunen.
MKB:n bör redogöra för påverkan på de naturtyper som nämns inom aktuellt Natura
2000-område, intilliggande Natura 2000-områden och Falsterbohalvöns naturreservat.
Med anledning av att det pågår en tillståndsansökan för Baltic pipe samt ansökan om
nätkoncession för Hansa Power Bridge i närheten bör de kumulativa effekterna på
naturmiljön särskilt bedömas.
Skånes sydvästra kust och södra Östersjön utgör ett viktigt område för flyttfåglar och
migrerande fladdermusarter. Kommun anser att utredningarna i samrådsunderlaget bör
fördjupas ytterligare avseende fåglar och fladdermöss och uppdateras i det fall det kan
anses nödvändigt jämfört med den MKB som utarbetades för den ursprungliga ansökan.
Med tanke på verkens ändrade maximala höjd behöver såväl konsekvenser som
Bjerking AB Box Postnr Ort Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis

Sida 12 (22)

skyddsåtgärder utredas för fåglar och fladdermöss vid det fortsatta arbetet med MKB och
ansökan.
Kommentar
MKB omfattar påverkan på natur- och friluftsliv i de delar ändringsansökan innebär
ändrade förutsättningar relativt tidigare prövning. Bland annat visuell påverkan och
påverkan på landskapsbilden omfattas varvid fotomontage och synbarhetsanalys
kommer att utföras. Alla foto-punkter som framhållits som särskilt värdefulla av
kommunerna kommer att analyseras genom ett antal fotomontage i kombination med
synbarhetsanalys.
Påverkan på fåglar och fladdermöss kommer att utredas genom expertis på området men
några ytterligare undersökningar i fält planeras inte utföras inom MKB-arbetets ram.
Enligt gällande tillstånd skall påverkan på fåglar kontrolleras genom kontrollprogram.
Eftersom kunskapen om migrerande fladdermöss i området ökat kan motsvarande villkor
om fladdermöss, om det bedöms motiverat, komma att föreskrivas.
Vad gäller påverkan på bevarandevärdena i nämnda Natura 2000-område kommer
denna fråga att prövas i särskild ordning enligt 7 kap. miljöbalken av länsstyrelsen.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att redovisa påverkan och erforderliga
skyddsåtgärder kopplat till bevarandevärdena i Natura 2000-området.
Beträffande kumulativ påverkan kommer att utredas inom MKB:n. Huruvida nämnda
projekt kan bidra till sådan kommer att undersökas närmare.
Berörd i allmänhet
Inga samrådssvar har inkommit.
Organisationer och föreningar
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Skånes ornitologiska förening, SkOF
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) har samrått med riksföreningen BirdLife Sverige
och tillsammans finner föreningarna att de saknar egen kunskap om det aktuella
områdets fågelliv och fåglarnas rörelser i/över/genom detsamma.
SkOF gör bedömningen att ett minskat antal verk bör vara positivt för fåglarna, bland
annat eftersom utträngningsfaktorer, alltså att födosökande fåglar undviker området, bör
bli mindre allvarliga. Däremot oroar vi oss för de nu aktuella höga höjderna på verken. I
underlaget nämns höjder på upp till 280 meter och då är vi sannolikt uppe på de höjder
där många nattsträckande fåglar rör sig. Svepytorna på sådana verk blir dessutom
enorma och motverkar sannolikt effekterna av färre antal verk.
SkOF menar att den studie som gjorts av fågelrörelserna i området bör analyseras
mycket noga tillsammans med flyttfågelforskare i Lund och att kompletteringar görs
avseende flyghöjder, inte minst gällande nattsträckande fåglar. En aspekt att ta hänsyn
till kan vara att höjderna på de danska respektive tyska vindkraftverken är av annan höjd
än de svenska, vilket skulle kunna ha betydelse för hur förbipasserande fåglar påverkas.
Kommentar
Omfattande studier av fågellivet i området finns, senast utfördes kompletterande
undersökningar för miljökonsekvensbeskrivningen för danska Kriegers flak.
Ornitologisk expertis kommer att anlitas för analys och bedömningar. Vad gäller
nattsträckande fåglar specifikt för området planeras inte någon sådan studie för MKB.
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Detta eftersom sådana studier finns även om de inte gjorts för det specifika området.
Dock finns i gällande tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon villkor som
föreskriver kontrollprogram avseende påverkan på fåglar. Villkor 18 föreskriver
kontrollprogram för uppföljning av gruppstationens påverkan på fågellivet. Programmet
ska utarbetas i samråd med Naturvårdsverket och länsstyrelsen och godkännas av
länsstyrelsen innan byggnads- och anläggningsåtgärder vidtas.
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Falsterbonäsets naturskyddsförening
Föreningen tar upp påverkan på fåglar, fladdermöss och marina däggdjur samt förmedlar
kunskap om dessa djur inom området.
Vad gäller fåglar uppges att transträcket vår och höst mellan södra Sverige och Rügen i
huvudsak passerar öster om Kriegers flak, men att sträcken vid östliga sidovindar kan
komma att passera rakt över Kriegers flak. Därvid kommer de mer än 300 m höga
rotorerna att utgöra en direkt fara för fåglarna. Vissa rovfåglar flyger i rakt nord/sydlig
riktning över Östersjön och kan därmed korsa Kriegers flak. Alfågeln som övervintrar i
Östersjön, bl. a. på Kriegers flak, kommer enligt föreningen att skadas av en etablering av
vindkraft.
Sträck av fladdermöss, framförallt trollfladdermus, från kontinenten och norrut går över
Kriegers flak.
Påverkan på tumlare genom ljud från propellertrafik, vindkraftverk och vid byggnation av
vindkraftverk redovisas. I relation till östersjöpopulationens storlek uppges att många
döda tumlare påträffas på kusten innanför Kriegers flak. Kriegers flak ingår i
knubbsälarnas födosöksområde. Åtminstone en ung gråsäl har drunknat i garn i området
som också är viktigt för fisket.
Vad gäller ansökans avgränsning ifrågasätter föreningen både möjligheten och
lämpligheten av en ändringsansökan. Föreningen anser att hela verksamheten skall
omfattas av ny prövning annars finns risk för stora verkningar på miljön. Föreningen
saknar redovisning av slutligt antal vindkraftverk samt dessas exakta placering.
Föreningen anser att om en vindkraftpark på Kriegers flak över huvud taget skall ske
skall:
1. Alla till buds stående medel användas för att minska ljudvolymerna från arbetena.
2. Alla till buds stående medel användas för att minska skador på fåglar och
fladdermöss.
3. Fundamenten från botten och upp till vattenytan skall vara av sådant material att
marina evertebraters etablering gynnas.
Kommentar
Vid maximal 280 meter höga vindkraftverk uppgår rotorbladens diameter till 250 meter.
MKB:n kommer att omfatta utredning av påverkan på fåglar, fladdermöss och marina
däggdjur samt att erforderliga skyddsåtgärder kommer att identifieras, se ovan
kommentar till Skånes ornitologiska förening. Även för bedömning av ändringens
påverkan på fladdermöss kommer expertis att anlitas.
Eftersom samrådet sker i ett tidigt skede och syftar till att avgränsa innehållet i den MKB
som skall utarbetas så redogör samrådsunderlaget inte för ansökans slutliga innehåll.
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Statliga myndigheter
Havs- och vattenmyndigheten
Ändringsansökan och nollalternativet
Myndigheten konstaterar att enligt lag om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) finns ingen
bestämmelse som medger tillstånd till ändring eller förlängd tid för att utföra arbetena.
Vad gäller lag om SEZ så anser HaV att samtliga konsekvenser av hela verksamheten
bör belysas i ett sammanhang. Vad gäller nollalternativet bör detta utgöras av den
faktiska situationen som råder idag. Refererande till miljöbalkens regelverk är det
tillståndsmyndigheten som avgör avgränsningen av ansökan och därmed även lämplig
omfattning av MKB. Detta för att prövningen ska kunna täcka alla centrala frågor och
förutsättningar finnas för att meddela villkor.
Kommentar
Sökanden är införstådd med lagens innehåll men ytterst är det regeringen som avgör om
en ändringsansökan kan prövas. I MKB kommer att redovisas på vilka grunder ändringen
inte bedöms medföra sådana ändrade förutsättningar fatt förnyad bedömning av
påverkan är motiverad.
Sökanden kommer i ansökan att yrka på villkor med hänsyn till förnyad bedömning av
påverkan baserad på ändrad utformning, aktuell kunskap om området samt dagens
vetskap om miljöeffekter.
Beträffande nollalternativet skiljer sig nollalternativen mellan prövningarna. I förhållande
till Natura 2000-prövningen är nollalternativet en situation där ingen vindkraftsanläggning
byggs i området. I förhållande till ändringsansökan är nollalternativet, mot vilket
konsekvenserna ska beskrivas, en uppförd park i enlighet med gällande tillstånd.
Däremot kommer en nulägesbeskrivning att göras i förhållande till båda prövningarna.
Detta kommer att utvecklas och beskrivas närmare i MKB och ansökan.
Natura 2000-ansökan
Eftersom ingen del av verksamheten tidigare har prövats med hänsyn till
bevarandemålen i Natura 2000-området så måste denna prövning vara fullständig, exakt
och slutlig. Miljökonsekvensbeskrivningen måste ge fullgott underlag för detta.
Kommentar
Det är sökandens avsikt att MKB ska få denna omfattning.
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Miljökvalitetsnormer
HaV påtalar att myndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar
god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön ska
tillämpas. Miljöeffekter av vindkraftparken ska relateras till de definitioner för god
miljöstatus som fastställts för områdena: biologisk mångfald, kommersiellt nyttjande av
fiskar och skaldjur, marina näringsvävar, havsbottens integritet samt tillförsel av energi,
inbegripet undervattensbuller.
Kommentar
Detta hörsammas av sökanden.
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Lokalisering och utformning
Bolaget måste visa hur man i planeringen och utförandet av anläggningen kommer ta
hänsyn till de marina däggdjuren, fiskarterna samt de skyddade naturtyperna i området.
Hur beslut tas för var enskilda fundament ska placeras och vilken typ av fundament som
väljs inom parken anser HaV ska ingå i prövningen. Hav anser att placering och typ av
fundament är en stor del av lokaliseringsfrågan. Undervattensbuller vid pålning och risk
för påverkan på tumlare nämns särskilt.
Kommentar
Skyddsåtgärder med hänsyn till nämnda djur kommer att redovisas. Sökanden delar inte
bedömningen att placering av fundament påverkar lokaliseringens tillåtlighet, möjligtvis
inom den del av vindkraftsområdet som berör Natura 2000-området.
Gällande tillstånd innehåller ett villkor som reglerar placering av fundament.
Villkoret 2
Den närmare placeringen av vindkraftverken ska ske efter samråd med Kustbevakningen
och länsstyrelsen.
Tumlare
HaV informerar om att Bälthavs- och Östersjöpopulationen rör sig i området för Kriegers
flak samt redogör för dessa populationers sårbarhet och skydd enligt olika institut och
lagstiftning. Myndigheten anför att en kvantitativ analys över hur undervattensbuller under
anläggningsfasen kan komma att påverka tumlarpopulationerna och hur detta ska kunna
undvikas ska redovisas. Beräkningar, erforderliga skyddsåtgärder och bedömningar ska
göras utifrån den teknik och de fundament som förväntas användas utifrån ”worst case
scenario”. För bedömningar bör under anläggningsfasen även hänsyn till fartygstrafiken
tas. Även störningar under drift skall beaktas.
I MKB ska beskrivas hur verksamheten tillsammans med andra pågående eller planerade
projekt kan påverka Natura 2000-området ifråga och särskilt de livsmiljöer och arter som
området avser att skydda. En plan för hur kumulativ påverkan ska undvikas måste finnas.
Kommentar
Den utredning som HaV efterfrågar kommer att utföras. Kumulativ påverkan på tumlare
kommer att utredas och vid behov hanteras så att sådan påverkan kan undvikas.
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Fisk
HaV påtalar risken för påverkan på torsk under anläggningsfasen genom
undervattensbuller och grumling. Hav anför att stressade torskar inte utför sitt normala
lekbeteende och refererar till en laboratoriestudie av stressbeteende hos torsk kopplat till
trålning. Torsken utgör en viktig del av ekosystemet på utsjöbanken och den är kopplad
till de naturtyper som är skyddade inom området d.v.s. sandbankar och rev. Torsken är
även viktig föda för tumlaren.
HaV konstaterar att i området leker två torskbestånd som båda är under biologiska
gränser. Man har därför inom EU stängt fisket efter torsk under lekperioden, februarimars. När ansamlingar av lekande torsk blir störda så lämnar de området enligt HaV som
refererar till en undersökning av torsk utanför Kanadas kust. Enligt HaV leker troligen sill
som hör till ett bestånd under säkra biologiska gränser inom området.
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Bolaget bör redovisa vilka fiskarter som leker eller använder området som
uppväxtområde samt vilka eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått som avses
sättas in på grund av detta.
Kommentar
HaV relaterar till uppgifter inom ett område utan att närmare specificera detta. Troligen
avses berört ICES-område som är tämligen stort och sträcker sig mellan Öresund och
Bornholm samt även omfattar vatten utanför dansk och tysk kust. Uppgifterna berör
således inte specifikt Kriegers flak utan ett stort fångstområde enligt ICES. Fiskbestånden
på Kriegers flak har undersökts vid flertalet tillfällen och ytterligare undersökningar
bedöms inte erforderliga av berört område. Erforderliga skyddsåtgärder med hänsyn till
fiskbestånden på Kriegers flak samt även kända lek- och uppväxtområden inom
vattenområden inom påverkansområdet kommer att redovisas i MKB.
Naturvårdsverket
Natura 2000-prövning
Naturvårdsverket (NV) anser att miljöeffekter för ansökan enligt 7 kap. 28 a och 29 §§
miljöbalken bör omfatta hela den planerade verksamheten och inte bara de planerade
ändringarna till gällande tillstånd.
Kommentar
Avsikten är att MKB skall beskriva planerad verksamhet och därtill kopplad påverkan
samt behov av skyddsåtgärder i sådan omfattning att den kan utgöra underlag för en
Natura 2000-prövning.

Mall: VS-13156-Uppdrag Version: 5.3 Status: Godkänd
Dokument: VS-13182-Uppdrag.docx Sparat: 2018-06-15 11:52

MKB omfattning
MKB behöver beskriva hur anläggningsarbetena kommer att bedrivas samt innehålla
noggrann analys av hur undervattensbuller under anläggningsfasen kan påverka
tumlarpopulationerna. Effektiva och beprövade skyddsåtgärder för att förhindra påverkan
på tumlare bör redovisas.
Ändrad påverkan på fåglar behöver studeras närmare och beskrivas i MKB. NV anser att
det finns en risk för påverkan på alfågel under övervintrings- och flyttperioder och att
artskyddsförordningen kan vara tillämplig. Ett underlag för att kunna bedöma denna risk
behöver presenteras i MKB. Områdets betydelse för fladdermöss bör även utvärderas
ställt till de befintliga danska och tyska anläggningarna vid Kriegers flak och risken för
kumulativa effekter.
Kommentar
Erforderlig omfattning för beskrivning av planerade anläggningsarbeten kommer att
övervägas. Vad gäller tumlare, fåglar och fladdermöss kommer påverkan och erforderliga
skyddsåtgärder att utredas och bedömas av expertis. Enligt gällande tillstånd enligt lagen
om Sveriges ekonomiska zon skall enligt villkoret 18 kontrollprogram avseende
uppföljning på fågellivet utarbetas tillsammans med bland annat Naturvårdsverket och
godkännas av länsstyrelsen. Kumulativ påverkan kommer att bedömas.
Natura 2000-området
Utpekade naturtyper, rev och sublittorala sandbankar, karaktäriseras av sin goda
vattenkvalitet, låga partikelhalt och goda siktdjup.
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I underlaget till prövningen bör redovisas hur verksamheten eller åtgärden kan påverka
områdets möjlighet att bidra till upprätthållande av den gynnsamma bevarandestatusen
för arterna och naturtyperna.
NV bedömer att naturtypen rev och sublittorala sandbankar kan riskera att skadas av
verksamheten genom t ex grumling vid anläggning av fundamenten, även när detta sker
utanför det skyddade området. Bolaget bör därför i MKB beskriva hur
anläggningsarbetena kommer att bedrivas och vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått
som kommer att tillämpas.
Tumlare omfattas av skyddet i 4 § artskyddsförordningen. För störande arbeten finns
egentligen inga ”säkra” tider på året utan man behöver fokusera på områden eller
tidsperioder med så få närvarande tumlare som möjligt. En noggrann analys av påverkan
på tumlare, i synnerhet östersjöpopulationen, genom undervattensbuller under
anläggningsfasen måste utföras. En förutsättning är att anläggningsarbeten undviks
under tumlarnas reproduktionsperiod d.v.s. från mitten av maj till slutet av augusti. Även
undervattensljud under driftsfasen bör beaktas. NV anser att bullernivån inte får överstiga
frekvenser och ljudnivåer som kan orsaka beteendereaktioner hos tumlare, varken under
anläggnings- eller driftfas.
Kommentar
Anläggningsarbeten som kan orsaka grumling kommer att beskrivas och
sedimentspridning inom Natura 2000-området bedömas. En särskild tumlareexpert har
anlitats för de bedömningar som efterfrågas.
Riksantikvarieämbetet
-
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Sveriges geologiska undersökningar, SGU
SGU informerar om att de undersökt den svenska delen av Kriegers flak och att
maringeologiska kartor och sedimentbeskrivningar för området finns tillgängliga samt att
ytterligare underlagsmaterial för området finns att hämta hos SGU.
Områdets maringeologiska förutsättningar beskrivs. SGU påtalar att inom de områden
där en relativt stark bottendynamisk miljö med erosion och sedimenttransport råder bör
särskild hänsyn tas vid nedläggning och täckning av kablar så att inte stopp för den
naturliga sedimenttransporten orsakas. Detta skulle kunna orsaka sandbrist i vissa
områden. Vid täckning bör materialet ha en liknande fraktion som den naturliga, såväl ur
ett sedimentdynamiskt perspektiv som för att förhindra att substratet för växter och djur
förändras.
Förutom geotekniska, sedimentologiska och biologiska provtagningar bör även
hydroakustiska mätningar utföras. Sådana ger detaljerad information i många avseenden
bland annat ur kulturhistorisk synpunkt (t.ex. vrak) men även ur risksynpunkt (t.ex. minor).
Dessutom bör mätningar med sedimentekolod och eventuell seismik göras för att få
uppfattning om havsbottnens uppbyggnad och geotekniska egenskaper.
Längs planerade kabelsträckor utanför grundområdet kan bassängområden där
framförallt finkornigare sediment och organiskt material kan ackumuleras förekomma.
Havsbottnen i dessa områden består av yngre gyttjiga lersediment med hög vattenhalt,
vilka har förmåga att binda till sig metaller och organiska miljögifter. Om kablar ska läggas
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i sådana områden bör största försiktighet råda samt möjliga åtgärder vidtas så att en
minimal spridning av eventuellt förorenade sediment uppkommer.
Kommentar
Ansökan avser ändrad påverkan genom anläggning av utrustning såsom fundament och
kablar, således inom havsbottnen inom det tillståndsgivna vindkraftsområdet. Exportkabeln omfattas av koncession enligt ellagen samt att den kommer prövas enligt 11 kap.
miljöbalken.
De undersökningar som rekommenderas utföras är i huvudsak genomförda. De
hydroakustiska undersökningarna kommer att kompletteras genom fördjupade studier
avseende marin arkeologi i ett senare skede för den prövning som krävs enligt
kulturmiljölagen.
Sedimenten inom såväl vindkraftsområdet som inom exportkabelsträckningen har
undersökt med avseende på föroreningar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
-
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Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har inget att invända mot förslaget om ändrat tillstånd men har
följande sjöfartsrelaterade synpunkter.
 Eventuell påverkan och risker förknippade med sjöfart till följd av den ändrade
tornhöjden bör ingå som en del av MKB.
 Aspekter som visuell påverkan och risker för störning på navigations- och
kommunikationsutrustning som t.ex. radar och radio (VHF/AIS) framhålls särskilt.
 Det bör framgå om förutsättningarna vid en eventuell sjöräddningsoperation med
helikopter i området kan komma att påverkas med anledning av det nya förslaget.
 Det bör finnas en plan för vindkraftverkens avveckling.
Kommentar
Sökanden bedömer att de risker vindkraftsparkens kan orsaka sjöfarten utretts i tillräcklig
omfattning inom ursprunglig ansökan. Både Germanischer Lloyd och SPPA anlitades för
detta. Risken för kollision med fartyg bedömdes mindre än för andra vindkraftsparker och
det faktum att den svenska vindkraftsparken planerades omges av vindkraftsparker i
angränsade ekonomiska zoner bedömdes öka säkerheten då dessa fungerar som
säkerhetsbarriärer. De stora farlederna mellan Sverige och Tyskland passerar öster,
söder och väster om Kriegers flak och därmed på betryggande avstånd från
vindkraftsparkens vattenområde. Vidare kan vid behov, med stöd av lagen om Sveriges
ekonomiska zon, Sjöfartsverket till skydd för en anläggning meddela föreskrifter om att en
säkerhetszon på 500 meter omkring varje vindkraftverk ska upprättas. Högre men färre
vindkraftverk med längre avstånd mellan dessa enligt ändringsansökan torde medföra en
mildrad riskbild.
Gällande visuell påverkan för sjöfarten så har den beskrivits i ursprunglig MKB.
Siktavståndet för bland annat de 10 000 färjor som per år utgår från Trelleborgs hamn
och som passerar väster och öster om vindkraftsparken bedömdes vara 5 till 10 km. Det
faktum att vindkraftverken blir högre torde generellt innebära att de syns på längre
avstånd.
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Eventuell störning på kommunikations- och navigationsutrustning har kommenterats
under rubriken Sjöfartsverket. Eftersom den slutliga vindkraftslayouten inte är känd i detta
skede bedömer sökanden att utredning och eventuella kostnader för behov av
avhjälpande utrustning lämpligen utreds när det är avgjort vilka vindkraftverk som
slutligen kommer att installeras samt hur dessa kommer att placeras (slutlig layout) inom
tillståndsgivet vindkraftsområde.
Gällande eventuellt ändrade förutsättningar för en sjöräddningsoperation vid en
vindkraftspark enligt ändringsansökan så kommer detta att säkerställas genom den
beredskaps- och räddningsplan som enligt villkor 22 i gällande tillstånd skall utarbetas i
samråd med berörda tillsynsmyndigheter, se avsnittet Sjöfartsverket.
Beträffande avvecklingsplan kan konstateras att i gällande tillstånd finns ett villkor som
reglerar detta, se kommentar under avsnittet Sjöfart.
Esbo
Danmark
Danmark har samrått med såväl allmänheten som berörda myndigheter varvid inga
synpunkter eller önskemål om att delta i den fortsatta processen framkommit.
Danmark önskar därför inte delta i den kommande miljövärderingen och Esbo-processen.
Tyskland
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Tysklands ansvariga myndighet för bevarande av naturmiljön, Federal Agency for Nature
Conservation (BfN), anför att de kan orsakas kumulativ påverkan avseende migrerande
och rastande fåglar och marina däggdjur. Den planerade svenska vindkraftsparken är
belägen på ett avstånd av mer än 50 km relativt tyska Natura 2000-områden enligt SCI;
Kadetrinne (DE 1339-301), Westliche Rönnebank (DE 1249-301) och Adlergrund (DE
1251-301). Ingen signifikant skadlig påverkan på den marina miljön i dessa områden
bedöms orsakas p.g.a. det långa avståndet.
Av samrådssvaret framgår bland annat:
 Inom MKB utredningen för den tyska parken kom man fram till att området ligger i
den västra delen av det viktiga migrations-sträcket för tranor mellan Rügen-Bock
området och södra Sverige och generellt inom ett migrationsstråk för sjö- och
landfåglar. Dykare, änder och alkor nyttjar Kriegers flak för att söka föda och att
rasta.
 I Tyskland har man med hänsyn till marina däggdjur implementerat skyddsåtgärder genom en kombination av skrämselåtgärder och bullerdämpning
framgångsrikt. Dessa har tillämpats med goda resultat vid etablering av 13
havsbaserade vindkraftsparker. Två ljuddämpande tekniker tillämpas, Big Bubble
Curtain och Hydro Sound Damper i syfte att innehålla de tyska tröskelvärdena.
BfN anför följande krav på omfattningen av MKB.
 Den skall redovisa projektinformation och miljöpåverkan som medger en
värdering av direkt och kumulativ negativ miljöpåverkan inom den tyska
ekonomiska zonen. Det rekommenderas att omfattning och metod för
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utarbetande av MKB:n beaktar BSH standard för utredning, särskilt avseende
fågelmigration, sjöfåglar och marina däggdjur.
 I syfte att uppskatta gränsöverskridande buller-immission under konstruktionsoch driftsfas måste information om fundamentstyp, förväntad ljudnivå och
frekvensberoende ljuddämpning redovisas. Uppgifter om strukturella effekter är
nödvändiga. Information om tidsperiod och varaktighet för konstruktionsfasen
skall också redovisas.
 En beskrivning av åtgärder för att undvika eller reducera negativ miljöpåverkan
orsakad av projektet skall redovisas. Från BfNs utgångspunkt skall framförallt
tekniska åtgärder för ljuddämpning under ljudintensivt arbete under
konstruktionsfasen, såsom vid pålning, redovisas.
 Gällande omfattningen av undersökningar så refereras till Artikel 5 i EIA
Direktivet (Directive 2011/92/EU).
 I utredningar skall den tyska grannparken i den tyska ekonomiska zonen beaktas.
Kommentar
MKB:n kommer att omfatta redovisning av påverkan och skyddsåtgärder avseende
migrerande och rastande fåglar samt marina däggdjur även kumulativt. Beräkning av
undervattensljud vid pålning enligt ”worst case” och bedömning av erforderlig
ljuddämpning kommer att redovisas. Några ytterligare nya utredningar avseende fåglar
och marina däggdjur planeras dock inte då dessa frågor bedöms ha utretts i tillräcklig
omfattning. Det finns flera olika riktvärden för vilken nivå undervattensljud får ha med
hänsyn till marina däggdjur. Det är inte givet att de tyska riktvärdena kommer att
tillämpas. EU-direktiv är implementerad i svensk lagstiftning som kommer att tillämpas för
MKB.

3.2

Sammanfattande slutsatser av samrådet

Sökandens hantering och åtgärder med anledning av inkomna samrådssynpunkter
framgår under rubriken Kommentar.
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I huvudsak är samrådsinstanserna samstämmiga i sin syn på vilka frågor som är viktigast
att utreda för en tillräcklig MKB: sträckande och rastande fåglar, fladdermöss och marina
däggdjur. För berörda kommuner är därtill visuell påverkan kopplat till rekreation, friluftsliv
och turism av betydelse att utreda.
Samrådet föranleder följande slutsatser:


Nollalternativet ändras.



Påverkan på fisk, i synnerhet torsk och sill, behöver utredas mer grundligt.



Påverkan på naturtyperna sandbankar och rev inom nytillkommet Natura 2000område behöver belysas.



För Natura 2000-prövningen krävs fullständigt underlag i MKB för prövning, även
avseende sedimentspridning och påverkan på naturtyperna.



En prövning enligt Artskyddsförordningen kan aktualiseras avseende alfågel och
tumlare.



Behovet av att utreda kumulativ påverkan framhålls av många samrådsparter.
Andra pågående projekt som skulle kunna överlappa tidsmässigt med
anläggningsfasen för svenska Kriegers flak är Hansa Power Bridge och Baltic
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pipe. Avgränsningen för bedömning av kumulativ påverkan kommer att
övervägas.


Beskrivningar av anläggningsarbetena och dess miljöpåverkan måste vara
tillräcklig.



Vissa samrådsparter framhåller att val av fundamentstyp och exakt placering av
fundament skall redovisas i ansökan. Sökanden delar inte denna uppfattning
eftersom det i praktiken är ogörligt i detta skede av projektet.



Önskemål på ytterligare studier i fält har framkommit. Sökanden anser att
området är tillräckligt utrett för att utgöra underlag för MKB samt refererar till de
krav på kontrollprogram som finns i gällande tillstånd enligt lagen om Sveriges
ekonomiska zon. Dock medges att behov av kontroll av fladdermöss bör
övervägas.



Tysklands miljömyndighet bedömer att planerad ändring kan påverka visst djurliv
i tysk ekonomisk zon och påtalar behovet av att bedöma kumulativ påverkan. De
önskar delta i den fortsatta processen och yttra sig över MKB.
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Kriegers flak
Det vidsträckta grundområdet Kriegers flak är beläget i södra Östersjön inom svensk,
dansk och tysk ekonomisk zon. Den danska zonen omfattar det största området.
Klackens area uppgår till ca 18 km (väst-öst) x 7 km (nordsyd).
Miljöprövning för att få bygga vindkraft har skett inom alla ländernas ekonomiska
zoner på Kriegers flak och tillstånd har beviljats inom alla zoner.
Den tyska vindkraftsparken om 80 stycken 138,2 meter höga vindkraftverk är byggd
och togs i drift 2015. Turbinerna har en effekt på 3,6 MW. Vindkraftsverken är
förankrade med fundament av typen monopiles och jacket.
För närvarande utvecklar Vattenfall projektet danska Kriegers flak för etablering av en
vindkraftpark omfattande 60-75 stycken 220 m höga vindkraftverk med turbiner med
en effekt om 8-10 MW.
Med synergieffekter från det danska Kriegers flak kan samordningsvinster göras
tillsammans med svenska Krieges flak.
3

Projektet Svenska Kriegers flak (SKF)
Projektet avser en havsbaserad vindkraftpark
lokaliserad i den svenska ekonomiska zonen,
där denna gränsar till de danska och tyska
ekonomiska zonerna
Ursprungligen projekterades med 5 MW
turbiner (total effekt om 640 MW)
Vattendjup är 16-42 m
Avstånd till land är 30 km
Anslutning kan ske till två befintliga
transformatorstationer, i Arrie (18 km)
respektive Trelleborg (12 km)
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SKF-Väsentliga erhållna tillstånd
Regeringen lämnade 2006 Vattenfall tillstånd för projektet enligt
lag om Sveriges ekonomiska zon (SEZ).
Tillståndet avser upp till 128 turbiner med en totalhöjd om
högst 170 meter.
Ursprungligen skulle byggnads- och anläggningsåtgärder ha
vidtagits senast 1 oktober 2012, detta har senare förlängts till
1 oktober 2018.
Regeringsbeslut 2006: tillstånd enligt lag om kontinentalsockeln
att lägga ner elkablar från Sveriges territorialgräns till
gruppstationen för vindkraft och till elkablar inom området.
Energimarknadsinspektionen beviljade 2010 nätkoncession för
projektet.
Nätkoncessionen överklagades av Svedala kommun men
fastställdes 2016 av regeringen.
5

SKF-Några återstående prövningar
Förlängning av genomförandetid samt ändringstillstånd
(ändrad höjd) enligt SEZ.
Natura 2000 tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken
Med nätkoncessionen nu beviljad kan arbetet med
markarrende och ledningsrätt för landkablarna återupptas.
Ledningsrätten ligger till grund för miljöprövning av
exportkabeln inom svenskt vatten (11 kap. miljöbalken)
För transformatorstationerna krävs överensstämmelse med
detaljplan och bygglov
Erforderliga beslut enligt Kulturmiljölagen
12:6 samråd för landkabel

6

3

2018-09-25

SKF-Ansökan om ändringstillstånd och förlängd genomförandetid
Ändringen avser ändrad tillåten totalhöjd för
vindkraftverken, upp till 280 m, innebärande
färre vindkraftverk.
Varken turbinstorlek eller antalet vindkraftverk
kan preciseras innan upphandling. Turbiner av
storleken 8 MW till 20 MW kan bli aktuella.
Olika fundamentstyper och installationsmetoder
kommer att redovisas i ansökan. Pålning är en
metod som kan bli aktuell.
Genomförandetiden behöver förlängas till minst
2023 troligen 2025.
Prövningsmyndighet är regeringen.
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SKF-Exempellayouter: 8,4 MW respektive 20 MW
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SKF-Ansökan om Natura 2000 tillstånd
Ett nytt Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet
tillkom i dec. 2016, Sydvästskånes utsjövatten. Bevarandet
avser skydd för bl. a. tumlare. Området gränsar till SEZ och riksintresseområde för energiproduktion inom vilket tillståndsgivet
område för SKF i huvudsak ligger.
Sökanden bedömer att en etablering av en vindkraftspark inom
svenska Kriegers flak kan påverka bevarandevärdena inom
Natura 2000-området varför ett särskilt Natura 2000-tillstånd
krävs.
Under anläggningsfasen i det fall pålning för fundament blir
aktuellt.
Natura 2000-området har inte beslutats av EU än varför ingen
bevarandeplan finns.
Prövningsmyndighet är länsstyrelsen.
9

SKF-Preliminär tidplan
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Återstående tillstånd
Miljöundersökningar
Tekniska undersökningar
Design
Upphandling
Tillverkning
Installation
Driftstart
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Området-genomförda undersökningar för MKB
Undersökningar inför ansökan 2006:
Geofysiska och geotekniska undersökningar längs kabelstråk och
i vindkraftparken
Meteorologiska och oceanografiska undersökningar
Nätstudier
Sjösäkerhet
Miljöstudier
Fågel, fladdermöss, havslevande däggdjur, fisk
Bottenförhållanden, växtlighet, bottenlevande djur
Kulturmiljö
Marinarkeologisk utredning på del av Kriegers flak, 2005.
Undersökningar inför ansökan inom danska Kriegers flak 2015
Fåglar och fladdermöss
Marina däggdjur
Flora, fauna och habitat
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Området-riksintressen och områdesskydd
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Området-riksintressen och områdesskydd
Riksintresse Natura 2000 (gränsar till RI energiproduktion och följer gränsen för Sveriges
ekonomiska zon, delvis inom vindkraftsområdet)
Riksintresse Energiproduktion (delar av vindkraftsområdet)
Riksintresse Naturvård (ca 20 km NV vindkraftsområdet)
Riksintresse Kulturmiljö (ca 30 km N/NV vindkraftsområdet)
Riksintresse Friluftsliv (ca 30 km N vindkraftsområdet)
Riksintresse Försvaret (Kabusa skjutfält Ö Ystad sträcker sig ca 12 km ut över havet).
Riksintresse Yrkesfiske (överlappar ca 60 % av ytan för vindkraftsområdet och ca 25 km
NÖ vindkraftsområdet)
Naturreservat (området runt Falsterbohalvön ca 30 km NV vindkraftsområdet)
Djur- och växtskyddsområden (ca 30 km NÖ vindkraftsområdet)
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Området-riksintresse vindbruk och Natura 2000
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Området-riksintresse Natura 2000
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Området-andra vindkraftsparker (SKF, DKF och TKF)
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MKB-avgränsning och omfattning
Ny bedömning av den påverkan som kan orsakas av ändringen.
Marina däggdjur
Fåglar och fladdermöss
Visuell påverkan
Landskapsbild
Kumulativ påverkan

Ny bedömning av påverkan kopplad till ny kunskap om områdets
förutsättningar och övrig ny kunskap.
Natura 2000
Tumlare
Fladdermöss
Påverkan genom undervattensbuller
17

MKB-avgränsning och omfattning
En MKB för både ändringsansökan och Natura 2000ansökan.
Förutsedda miljö- och hälsoeffekter omfattar fåglar och
fladdermöss, marinbiologiskt liv, landskapsbild och
kumulativa effekter
Påverkan enligt nollalternativet (gällande tillstånd) jämförs
med påverkan enligt ändringsalternativet
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MKB-avgränsning och omfattning
Påverkan på fåglar och fladdermöss enligt worst case vid
ändringsalternativet och kumulativt
Påverkan på marina däggdjur och fisk genom undervattensbuller
enligt worst case vid pålning enligt ändringsalternativet och
kumulativt
Fotomontage vid worst case enligt ändringsalternativet och
kumulativt
Landskapsanalys vid worst case enligt ändringsalternativet och
kumultivt
Berörd havsbottenyta vid worst case enligt ändringsalternativet
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MKB-omfattning och inriktning?
Fotopunkter för fotomontage?
Synbarhetsanalys?
Hinderljus?
Buller och skugga?
Kumulativ påverkan?
Rekommenderade ljudnivåer för undervattensljud i syfte att
skydda tumlare?
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Fortsatt samråd- avgränsning och form
Särskilt berörda (avgränsning, skriftligt)
Sjö- och luftfart, yrkesfiskare, Försvarsmakten, HaV
Allmänheten (annonsering)
Organisationer och föreningar (avgränsning, skriftligt)
Naturskyddsförening, ornitologisk förening och förening för landskapsskydd
Statliga sektorsmyndigheter (avgränsning, skriftligt)
Naturvårdsverket (samråd med Danmark och Tyskland enligt Esbokonventionen)
Riksantikvarieämbetet
SGU
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
21
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Svenska Kriegers flak
Samrådsmöte med berörda yrkesfiskare
21 mars 2018
Göran Loman
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Agenda
Bakgrund Kriegers flak
Projektet Svenska Kriegers flak
Tillstånd och ansökan
Varför ändringsansökan nu
Området
Riksintressen och områdesskydd
Vindkraftsparker på Kriegers flak
MKB
Fisket etc
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Kriegers flak
Det vidsträckta grundområdet Kriegers flak är beläget i södra Östersjön inom svensk,
dansk och tysk ekonomisk zon. Den danska zonen omfattar det största området.
Klackens area uppgår till ca 18 km (väst-öst) x 7 km (nordsyd).
Miljöprövning för att få bygga vindkraft har skett inom alla ländernas ekonomiska
zoner på Kriegers flak och tillstånd har beviljats inom alla zoner.
Den tyska vindkraftsparken om 80 stycken 138,2 meter höga vindkraftverk är byggd
och togs i drift 2015. Turbinerna har en effekt på 3,6 MW. Vindkraftsverken är
förankrade med fundament av typen monopiles och jacket.
För närvarande utvecklar Vattenfall projektet danska Kriegers flak för etablering av en
vindkraftpark omfattande 60-75 stycken 220 m höga vindkraftverk med turbiner med
en effekt om 8-10 MW.
Med synergieffekter från det danska Kriegers flak kan samordningsvinster göras
tillsammans med svenska Krieges flak.
3

Svenska Kriegers flak-Tillstånd och Ansökan
Gällande tillstånd enligt lag om Sveriges ekonomiska zon (SEZ):
Tillstånd att bygga upp till 128 turbiner med en totalhöjd om
högst 170 meter.
Byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits senast den
1 oktober 2018.
Ansökan om ändrat tillstånd
Ungefär hälften så många vindkraftverk upp till 280 m höga
Förlängd tid för byggnads- och anläggningsåtgärder, fram till
minst 2023 troligen 2025
Nytt Natura 2000 område för bl. a. tumlare kräver särskild
prövning
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Projektet Svenska Kriegers flak (SKF)
Varför har vindkraftsparken inte byggts tidigare?
Utan nätkoncession kan inte producerad vindkraftsel
överföras till elnätet och levereras till konsumenter.
Nätkoncessionen vann laga kraft först i september 2016.
Vattenfall prioriterar att bygga lönsamma projekt.
Varför väcks projektet till liv just nu?
Vattenfall kommer att bygga och driva vindkraftsparken
danska Kriegers flak. Samordningsvinster kan göras.
För närvarande utreds ett ekonomiskt stödsystem för
havsbaserad vindkraft.
Varför ändring av tillstånd?
För att kunna använda modern och effektiv teknik krävs
större turbiner och högre vindkraftverk.
5

SKF-Utformning av vindkraftsparken vid ändring
Högre totalhöjd, upp till 280 m höga
vindkraftverk.
Turbinstorlek och slutligt antal verk kan inte
preciseras innan upphandling.
Moderna och större turbiner av storleken
8 MW till 20 MW kan bli aktuella.
Antalet verk avgörs av storleken på
turbinerna, ca 35-75 stycken
Samma fundamentstyper och
installationsmetoder som i tidigare ansökan
kan bli aktuella. Fundamenten blir färre men
något större.

Exempel på fundamentstyper: påle, monopile och tripod
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SKF-Exempellayouter: 8,4 MW respektive 20 MW

Eempellayout med 32 stycken vindkraftverk med turbiner med
en effekt om 20 MW. Avståndet mellan vindkraftverken är
cirka 1,3 km.

Exempellayout med 76 stycken vindkraftverk med
turbiner med en effekt om 8,4 MW. Avståndet mellan
vindkraftverken är ca 800 m.
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SKF-Preliminär tidplan
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Återstående tillstånd
Miljöundersökningar
Tekniska undersökningar
Design
Upphandling
Tillverkning
Installation
Driftstart
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Området-Riksintresse yrkesfiske mm
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Området-riksintresse Natura 2000
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Området-andra vindkraftsparker (SKF, DKF och TKF)
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MiljöKonsekvensBeskrivning-yrkesfisket
Fiskebestånden inom svenska Kriegers
flak.
Är nuvarande fiske detsamma som 2006?
Ändrad artsammansättning och tillgång sedan 2006?

Påverkan genom undervattensbuller på
fisk
Kunskapen är idag större jämfört med 2006.

Övriga iakttagelser i området?
Tumlare?
Säl?
Annat?
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