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Ørsted Wind Power A/S ansökan om undersökningstillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln.
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Problemet
Ørsted Wind Power A/S (nedan Ørsted) har tagit del av Sveriges geologiska undersöknings beslut 2018-10-22 att överlämna yttrande till regeringen med förslag till
regeringsbeslut rörande Ørsted Wind Power A/S ansökan om tillstånd att utforska
kontinentalsockeln.
Ørsted anser att SGU:s förslag till beslut är bra samt att det reflekterar framförda
synpunkter från remissinstanserna och bolagets bemötande av dessa. Villkorsförslaget följer vidare bolagets förslag härom med de modifieringar och tillägg som
gjorts efter myndigheterna framfört sina synpunkter.
Ørsted har emellertid efter det att SGU redovisade sitt förslag till beslut för
regeringen blivit varse om att den säsongsvisa begränsning såvitt avser undersökningar i och i anslutning till Natura 2000-områdena Hoburgs bank och Midsjöbankarna respektive Sydvästskånes utsjövatten skulle behöva justeras i mindre mån.
Det handlar om en vecka för respektive område så att det blir en överlappningsmöjlighet om totalt två veckor. Om inte kan undersökningsfartyg som är klara med
undersökningar inom Hoburgs bank och Midsjöbankarna behöva avetablera i väntan
på att ”undersökningsfönstret öppnas” i området bredvid Sydvästskånes utsjövatten.
Med en överlappande period om två veckor skulle denna risk minimeras.
Ovanstående medför följande hemställan om justering av villkorsförslag sex i SGU:s
förslag till beslut (justering kursiverad):
6. Undersökningsarbeten bestående av nyttjande av parametriskt sedimentekolod
och flerkanalig, seismisk utrustning, i ansökan benämnda high frequency shallow
bottom profiler (SBP) och ultra-high resolution multichannel seismic (UHRS),
ska inte ske:
a. från den 8 augusti till den 23 april i undersökningsområdet avseende Skåne
havsvindpark (gränsande till Natura 2000-området Sydvästskånes utsjövatten);
b. från den 8 maj till oktober i undersökningsområdet avseende Ölands
havsvindpark (beläget inom Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna); samt
c. från den 8 maj till den 23 juli i undersökningsområdet avseende Gotlands
havsvindpark (gränsande till Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna).
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Föredragande är Nils T:son Axberg, Nationell samhällsplanerare vid Nationell
Samhällsplanering. Förankring har skett med Planerings Direktör Stefan Engdahl,
Avdelningschef Lennart Kalander och Enhetschef Rami Yones från Nationell
planering samt med David Goldberg PLvs.
Motiv till ställningstagande/förslag till remissvar, rapport, beslut
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Trafikverket har inga synpunkter på Ørsted hemställan om ändrade tider för att
åstadkomma ett bättre utnyttjande av resurser för undersökningen. De förändringar som
föreslås, påverkar inte Trafikverkets arbetssätt.
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