Delvis opdatering af delstatsudviklingsplanen Slesvig-Holsten 2010
og delopstilling over regionalplanerne (emne vindenergi på land)
til planlægningsområderne I til III
Deltagelsesproces til det tredje udkast

Et cirkulære fra Indenrigsministeren, Landdistrikter
og Integration af Slesvig-Holsten
Regional planlægningsmyndighed
af 17-12-2019 - IV 63 - Sagsnummer 68309/2019

til
offentligheden og alle berørte offentlige organer (interessenter)
jf. § 5 stk. 5 delstatens planlov (LaplaG)
I 2015 indledte delstatsregeringen procedurerne for den delvise opdatering af den
delstatslige udviklingsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP 2010) og delopstilling af de
regionale planer (hver med emnet vindenergi på land) til planlægningsområderne I til III.
Efter evaluering af den formelle deltagelsesproces gennemført fra den 4. september 2018
til 3. januar 2019 for det første udkast til den delvise opdatering af LEP og
delopstillingerne af regionalplanerne I-III, har delstatsregeringen den 17. december 2019
godkendt andet udkast af den delvise opdatering af LEP og delopstillingerne af
regionalplanerne I-III og besluttet at indlede den formelle deltagelsesproces til det andet
udkast.
Som en del af den formelle deltagelsesproces får offentligheden og involverede, i henhold
til § 5, punkt 5 LaplaG i den version offentliggjort den 27. januar 2014 (GVOBI. Schl.-HS
8), som ændret ved paragraf 1 af loven den 20. maj, 2019 (GVOBl. Schl.-HS 98) og § 9,
stk 2 i fysisk planlægningslov (ROG), som ændret (af 22. december 2008, BGBl. I, s.
2986), som ændret ved art. 2, pkt. 15 lov til modernisering af retten af den miljømæssige
kompatibilitetstest fra 20.07.2017 (BGBI I s. 2808) tidlig mulighed for at tilkendegive deres
stilling.
Deltagelsesproceduren i henhold til § 5, stk. 5 til 9 LaplaG for det tredje udkast til de
fysiske planlægningsplaner begynder for deltagerne og offentligheden den 13. januar
2020 og slutter den 13. marts 2020.
Den delvise opdatering af delstatsudviklingsplanen 2010 gælder landsdækkende for
Slesvig-Holsten.
Delopstillingen over regionale planer inkluderer:
Planlægningsområde I
Kredsfrie byer Flensburg, kredsene Nordfrisland og Slesvig-Flensborg,
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Planlægningsområde II
Kredsfrie byer Kiel og Neumünster, kredsene Plön og Rendsburg-Eckernförde,
Planlægningsområde III
Kredsfrie byer Lübeck, kredsene Dithmarschen, hertugdømmet Lauenburg, Ostholstein,
Pinneberg, Segeberg, Steinburg og Stormarn.
Planlægningsdokumenterne inkluderer:
•

•
•

•

•
•
•

Udkast til de lovbestemte forordninger til den delvise opdatering af LEP 2010,
kapitel 3.5.2, og delopstilling over regionale planer for planlægning af områder I
(kapitel 5.8), II (kapitel 5.7) og III (kapitel 5.7) (begge emner vindenergi på land),
Tredje udkast til den delvise opdatering af LEP 2010, kapitel 3.5.2 (emne
vindenergi på land) inklusive begrundelse,
Tredje udkast til delopstilling over de regionale planer for planlægning af områder
I (kapitel 5.8), II (kapitel 5.7) og III (kapitel 5.7) (hvert emne vindenergi på land) og
hver inklusive begrundelse,
Miljørapporter om det tredje udkast til den delvise opdatering af LEP 2010 og
delopstilling af de regionale planer for planlægning af områder I til III (emne
vindenergi på land) sammen med FFH-kompatibilitetstest for særlige beskyttede
områder.
Miljørapporterne indeholder miljørevisioner i henhold til § 8 ROG. De sandsynligvis
betydelige virkninger, som implementeringen af ændringerne i de fysiske
planlægningsplaner kan have på miljøet, registreres, beskrives og evalueres. Det
ser på den sandsynligvis betydelige indvirkning af de foreslåede ændringer i de
fysiske planlægningsplaner for mennesker, herunder menneskers sundhed, dyr,
planter og biodiversitet, på jord, jord, vand, luft, klima og landskab, på kulturelle
aktiver og anden ejendom og på interaktion mellem ovennævnte
beskyttelsesgoder.
FFH-kompatibilitetstestene vedrører de prioriterede områder, der er identificeret i
planforslaget, som helt eller delvist er i det omkringliggende område 300 til 1.200
meter omkring de EU-fuglebeskyttelsesområder, hvor fuglearter, der er følsomme
over for vindkraft, er en del af bevaringsmålene og bestemmer mulige forringelser.
Kort over planlægning af rum I til III til det tredje udkast til den delvise liste over
regionale planer (emne vindenergi på land),
Overordnet fysisk plankoncept med evalueringsnøgle,
Datablad over vejeområderne til anvendelse af vindenergi.

Planlægningsdokumenterne vil blive gjort tilgængelige af den statslige
planlægningsmyndighed
på
Internettet
på
www.schleswigholstein.de/windenergiebeteiligung fra 17. december 2019 til 13. marts 2020 (inklusive).
I denne periode vil udsagn i skriftlig eller elektronisk form blive udstedt.
Deltagelsesprocessen til det andet udkast vil blive gennemført som en webbaseret online
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deltagelsesproces i perioden fra den 13. januar 2020 til 13. marts 2020. Det opfordres til
at bruge online-deltagelsesportal, som står til rådighed på adressen. www.schleswigholstein.de/windenergiebeteiligung for tilkendegivelser

Kommentarer kan også sendes via e-mail til inden for deltagelsesperioden
windenergiebeteiligung@im.landsh.de eller med posten til adressen
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
des Landes Schleswig-Holstein
Abteilung Landesplanung und ländliche Räume
Düsternbrooker Weg 92
DE- 24105 Kiel
sendes.
Alle indsendte erklæringer behandles elektronisk. Databeskyttelse kan indses ved de
steder, hvor det fremlægges og-.
For sent afgivne tilkendegivelser kan ikke tilgodeses.
Fremlæggelsen af de dokumenter, der er nævnt i § 5, punkt 8 8 LaplaG i forbindelse med
§ 9, stk 2 ROG foregår i distrikter og byer med en frist på en måned i perioden fra den
13. januar 2020 til 13. marts 2020 uanset fremlæggelse på internettet. Tid og sted for
fremlæggelse bekendtgøres lokalt mindst en uge før starten.
Yderligere information om forberedelsesproceduren og den synoptiske forberedelse af
de bemærkninger, der er modtaget til det andet udkast til plan, findes på: www.schleswigholstein.de/windenergie. Den delstatslige planlægningsmyndighed er ansvarlig for
miljørelaterede udtalelser og ekspertudtalelser fra privatpersoner, myndigheder og andre
offentlige organer om virkningerne af planlægningen på mennesker, herunder
menneskers sundhed, dyr, planter og biologisk mangfoldighed, jord, jord, vand, luft, klima
og landskab, kulturelle aktiver , andre materielle aktiver og energimålene.
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