Delvis opdatering af statsudviklingsplanen Slesvig-Holsten 2010
og delopstilling af regionalplanerne (emne vindenergi)
til planlægningsområderne I til III
Deltagelsesproces til det andet udkast

Et cirkulære fra Indenrigsministeren, Landdistrikter
og Integration af Slesvig-Holsten
Regional planlægningsmyndighed
af 21.08.2018 - IV 63 - Sagsnummer. 500.99
til
offentligheden og
alle offentlige myndigheder, berørt i deres interesser (involverede),
jf. § 5 punkt 5 og 8 delstatens planlov (LaplaG)
Delstatsregeringen godkendte proceduren for den delvise opdatering af den regionale
udviklingsplan Slesvig-Holsten i 2010 (LEP) og delopstilling af regionalplanerne (emne
vindenergi) for planlægningsområderne I-III lanceret i 2015. Efter evaluering af den
formelle deltagelsesproces gennemført fra den 27. december 2016 til 30. juni 2017 for
det første udkast til den delvise opdatering af LEP og delopstillingerne af
regionalplanerne I-III, har delstatsregeringen den 21. august 2018 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 de offentlige
myndigheder, berørt i deres interesser (involverede), i henhold til § 5, punkt 5 LaplaG i
den version offentliggjort den 10. februar 1996 (GVOBl. Schl.-HS 232), som ændret ved
lov den 15. juni, 2018 (GVOBl. Schl.-HS 292) og § 9, stk. 2 i den fysiske
planlægningslov (ROG), som ændret (af 22. december 2008, BGBl. I, s 2986), som
ændret ved art. 2, pkt. 14 a, 15 lov til modernisering af retten af den miljømæssige
kompatibilitetstest fra 20.07.2017 (BGBI I S. 2808) tidligt mulighed for at tilkendegive
deres stilling.
Deltagelsesprocessen til det andet udkast begynder den 04. september 2018 for
parterne og offentligheden i henhold til § 5, punkt 5 og 8 LaplaG og slutter i 03. januar
2019.
I denne periode vil udsagn i skriftlig eller elektronisk form blive udstedt. For sent afgivne
tilkendegivelser kan ikke tilgodeses.
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Deltagelsesprocessen til det andet udkast vil blive gennemført som en webbaseret
online deltagelsesproces i perioden fra den 04. september 2018 til 03. januar 2019. Det
opfordres til at bruge online-deltagelsesportal, som står til rådighed på adressen
www.schleswig-holstein.de/windenergiebeteiligung for tilkendegivelser.
Dette er
tilgængeligt til og med 03. Januar 2019.
Alle afgivne tilkendegivelser indgår i online deltagelsesportalen. Databeskyttelse kan
indses ved de steder, hvor det fremlægges og på internettet.
Fremlæggelsen af de dokumenter, der er nævnt i § 5, punkt 8 LaplaG i forbindelse med
§ 9, stk 2 ROG foregår i distrikter og byer med en frist på en måned i perioden fra den
04. september 2018 til 03. januar 2019 uanset fremlæggelse på internettet. Tid og sted
for fremlæggelse bekendtgøres lokalt mindst en uge før starten.

Mere information om processen kan findes på:
www.schleswig-holstein.de/windenergie.
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