Planlægning af vindkraft i Schleswig-Holstein – dine muligheder for
deltagelse i grænseoverskridende høring
Planlægningen af vindkraft i Slesvig-Holsten skal påny revideres. Delstatsregeringen
ønsker at fremme brugen af vindenergi til beskyttelse af klimaet under hensyntagen til
befolkningens interesser og bevarelse af natur og landskab. I den forbindelse skal
delstatsudviklingsplanen Schleswig-Holstein (LEP) og de tre regionalplaner delvis
revideres.

I regionalplanerne skal der fremover fastlægges prioritetsområder for anvendelse af
vindkraft. Inden for disse områder skal vindenergi være førsteprioritet, hvorimod den
skal være udelukket uden for disse områder. Dette skal opnås ved en koncentration af
anlæg i de egnede områder. Delstatsregeringen Schleswig-Holstein benytter sig i
denne forbindelse af styringsmuligheder, som den har i kraft af tysk forbundslovgivning.

Valget af arealer til brug for vindkraft, som således i regionalplanerne skal specificeres
som prioritetsområder med udelukkende virkning, er truffet med udgangspunkt i en
detaljeret kriteriumsliste med tabukriterier (hårde og bløde) og vurderingskriterier. I
regionalplanerne skal ca. 2 procent af Slesvig-Holstens landarealer specificeres som
prioritetsområder.

I forbindelse med udfærdigelsen af regionalplanerne blev der foretaget en
miljøvurdering, hvor det blev undersøgt hvilke væsentlige påvirkninger planerne
sandsynligvis ville medføre på mennesker, herunder menneskers sundhed, dyr,
planter og den biologiske mangfoldighed, jorden, vand, luft, klima, landskab,
kulturskatte og andre materielle goder. Alle påvirkninger er beskrevet og vurderet i
miljørapporter.

Deltagelsesprocessen i forbindelse med det fjerde udkast til delopstillingen af
regionalplanerne for planlægningsområderne I til III omkring emnet vindenergi på
land finder sted i begrænset omfang. Høringsretten drejer sig udelukkende om de
ændrede dele af planlægningsdokumenterne.
Offentligheden har frem til 23. Oktober 2020 mulighed for at tage stilling til og afgive
forslag og betænkeligheder i forbindelse med processen. Da vindenergiplanlægningen

også vil påvirke danske regioner i nærheden af grænsen, har du mulighed for at
deltage i en grænseoverskridende høring.

Virkninger på grænsenære regioner i Danmark
Det slesvig-holstenske planlægningsområde I støder op til kongeriget Danmarks
territorium. Både områderne Weesby, Böxlund, Jardelund samt Wallsbül / Handewitt
(kreds Schleswig-Flensburg) og Süderlugum, Ellhöft, Westre samt Bramstedtlund
(kreds Nordfriesland) er planlagte grænsenære prioritsområder for vindenergi. Disse
planer er den delvise bekræftelse af vindernergiområderne og de bestående
vindmølleparker i regionalplanerne 1997 og 2012.
I forhold til tredje udkast af planerne er der sket ændringer i følgende arealer i fjerde
udkast:

PR1_NFL_002 Kommunerne Ellhöft og Sünderlügum
PR1_NFL_003 Kommunerne Ellhöft og Westre
PR1_NFL_406 Kommunerne Bramstedtlund, Ladelund og Weesby

De ansvarlige danske myndigheder har allerede være inddraget i miljøvurderingen og
er blevet informeret om planerne i Slesvig-Holsten. I den forbindelse blev det
konstateret, at der for så vidt angår lovkravene vedrørende vindenergiplanlægning
hersker delvise forskelle mellem Tyskland og Danmark. For de nye regionalplaner i
Slesvig-Holsten gælder dog udelukkende de tyske lovbestemmelser.

Inddragelse i forbindelse med den grænseoverskridende høring
Høringen angår følgende dokumenter med visse bilag:


Regionalplanen for Planlægningsområde I - kreds Nordfriesland og SchleswigFlensburg (LINK). Den konkretiserer LEPs krav, og tager hensyn til regionale
særpræg. Den består af en tekstdel og et kort. I miljørapporten er det beskrevet
og vurderet, hvilke væsentlige påvirkninger der vil være forbundet med de
planlagte prioritetsområder for vindenergi. For regionalplanen gælder det at kun
kapitlet Vindenergi opdateres.



Regionalplan II (LINK) og III (LINK) er grundlæggende uden betydning for den
grænseoverskridende høring, idet de drejer sig om midten og den sydlige del af
Slesvig-Holsten. Naturligvis kan du også tage stilling til disse planer.

De i forbindelse med regionalplanerne relevante kort findes i et kortværktøj (LINK). Her
kan man se hele planlægningsområdet, men også bede om information om de enkelte
områder. For hvert prioritetsområde, men også for hvert potentielt areal, der er indgår
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vurderingsafgørelsen. Desuden kan man ved at klikke med musen for hvert punkt på
kortet se, hvilke kriterier der gælder det pågældende sted.

Tilkendegivelser
Du kan indtil 23.10.2020 indsende en eller flere tilkendegivelser til de enkelte
dokumenter samt til elementer på kortene. Begynd med at vælge dokumentet, marker
dernæst et stykke tekst eller et punkt på kortet, og indlæs dernæst dialogfeltet „Reden
Sie mit!“. Her kan du skrive din tilkendegivelse. Systemet registrerer automatisk hvilken
tekst eller hvilket punkt på kortet du har afgivet din mening om.

Hvad sker der så bagefter?
Alle tilkendegivelser undersøges grundigt. Forudsat at der ikke kræves væsentlige
ændringer i planerne, vil delstatsregeringen Schleswig-Holstein fastlægge planerne.
Der offentliggøres også en dokumentation samt en vurdering af de modtagne
tilkendegivelser.

