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Information om undersökningsverksamhet vid Södra Midsjöbanken  
 
RWE Renewables Sweden AB (tidigare E.ON Wind Sweden AB) är ett energiföretag som 
bedriver projektutveckling av land- och havsbaserad vindkraft.  Inför en eventuell vind-
kraftsetablering vid Södra Midsjöbanken i Östersjön, avser RWE att undersöka förhållan-
dena på havsbotten i området vid banken samt i en korridor in mot land (område inom 
streckad linje i bilaga A. 
 
RWE kommer att utföra undersökningarna i enlighet med ett undersökningstillstånd en-
ligt kontinentalsockellagen (1966:314), utfärdat av regeringen 2021-07-08 (dnr 
N2019/03285). Tillståndet avser undersökningar utanför territorialgränsen, men inom 
svensk ekonomisk zon. 
 
Innanför territorialgränsen omfattas undersökningarna istället av en anmälan till SGU, i 
enlighet med 3 § kontinentalsockelförordningen (1966:315). Beslut från SGU erhölls 
2021-05-17 (dnr 324-1054/2021). 
 
Enligt villkor 41 i undersökningstillståndet, samt punkt 92 i SGU:s beslut avseende anmäl-
ningsärendet, har RWE skyldighet att fortlöpande informera yrkesfiskarnas producentor-
ganisationer om den planerade undersökningsverksamheten. 
 
Undersökningarna planeras utföras under perioden 2021-08-18 till 2021-08-31. Perioden 
kan komma att förlängas vid ogynnsamt väder eller andra förseningar.  
 
Mobilisering kommer att ske under 4 dagar före undersökningsperioden och demobilise-
ring 3 dagar efter att undersökningarna är avslutade. 

 
1 Villkor 4 (undersökningstillståndet):Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Havs- och 
Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) samt Swedish Pelagic Federation Producers Organi-
sation (SPF PO) ska fortlöpande hållas informerade om när och var undersökningarna kommer att 
utföras så att potentiell påverkan på fisket minimeras. 
 
2 Punkt 9 (SGU:s beslut gällande anmälan): Fiskeriorganisationerna Sveriges Fiskares Producent-
organisation (SFPO) och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) samt Sveriges 
Pelagiska Fiskares Producentorganisation (SPF) ska fortlöpande hållas informerade om när och 
var undersökningarna kommer att utföras så att potentiell påverkan på fiske minimeras. 
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Undersökningarna görs från fartyg och innebär endast att fartyget förflyttar sig över om-
rådet i bilaga A. (Koordinater för undersökningsområdet framgår av bilaga B.) Tidvis 
kommer fartyget att ligga stilla för upptagning av sedimentprover m.m. De bedöms inte 
medföra någon störning för yrkesfisket i området. 
 
Information om undersökningsverksamheten skickas även till Sjöfartsverket som en UFS 
- underrättelse för sjöfarande. 
 
RWE kommer att återkomma med information för det fall att det uppstår ändrade för-
hållanden som kan påverka yrkesfisket.  
 
Undersökningarna kommer att utföras av företaget Fugro, som kan kontaktas (på eng-
elska) via nedanstående uppgifter, om exempelvis information om var undersökningar 
bedrivs en särskild dag/tidsperiod önskas: 
 
Kontaktperson:  
Ali Macaskill,  
tel +44 07970 16 6158,  
email: a.macaskill@fugro.com 
 
Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta undertecknad. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Anton Andersson, projektledare 
Tel. 0702-70 17 94 
a.andersson.extern@rwe.com 
 

 

 
 
Bilaga A. Undersökningsområde 
Bilaga B. Koordinater 
 
 
 
 
 


