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1. Bối cảnh thị trường toàn cầu

 

 

 
Figure 1a. Evolution of Offshore Wind Power 
Installations Globally 
Source: USDOE (2019). 2018 Offshore Wind Technologies 
Market Report 

Figure 1b. Cumulative Offshore Wind Installations by 
Country in 2019. 
Source: GWEC (2020). Global Offshore Wind Report 2020 

 

• Công suất gió ngoài khơi toàn cầu đã tăng nhanh trong thập kỷ qua (Hình
1a). Công suất gió tích lũy ngoài khơi đạt 29,1 GW vào năm 2019 (Hình 1b). 

• Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 75,2% tổng số công suất lắp đặt
tích lũy và tiếp theo là Châu Á - Thái Bình Dương với 24,7% thị phần. Bắc
Mỹ đóng góp khoảng 1%.

Hình 1a. Sự phát triển của lắp đặt điện gió ngoài
khơi trên toàn cầu

Nguồn: USDOE (2019). Báo cáo thị trường công nghệ
gió ngoài khơi 2018

Hình 1b. Số lượng lắp đặt gió ngoài khơi tích lũy theo quốc

gia trong năm 2019.

Nguồn: GWEC (2020). Báo cáo toàn cầu về gió ngoài khơi

năm 2020



1. Bối cảnh thị trường toàn cầu

• Tổng số hệ thống lắp đặt mới trong năm 2019 lên tới 6,1 GW, trong đó 59% 
được lắp đặt ở châu Âu (Anh, Đức, Đan Mạch, Bỉ và Bồ Đào Nha) và 41% 
còn lại từ châu Á (Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản).

 

 

 
Figure 2a. Evolution of New Offshore Wind Power 
Installations Globally 
Source: Source: GWEC (2020). Global Offshore Wind 
Report 2020 

Figure 2b. New Offshore Wind Installations by 
Country in 2019. 
Source: GWEC (2020). Global Offshore Wind Report 2020 

 

Hình 2b. Các công trình gió ngoài khơi mới

theo quốc gia năm 2019.

Nguồn: GWEC (2020). Báo cáo toàn cầu về gió

ngoài khơi năm 2020

Hình 2a. Sự phát triển của lắp đặt điện gió

mới ngoài khơi trên toàn cầu

Nguồn: GWEC (2020). Báo cáo toàn cầu về
gió ngoài khơi năm 2020



1. Bối cảnh thị trường toàn cầu

Có nhiều triển vọng về gió ngoài khơi. Các thiết bị lắp đặt mới từ năm 2020 đến
năm 2030 dự kiến đạt 205 GW. Dự báo bổ sung mới được thể hiện trong Hình 3. 
Số lượng lắp đặt mới sẽ tăng 18,6% hàng năm cho đến năm 2024 và 8,2% hàng
năm từ năm 2025 đến năm 2030.

 
Figure 3. New Offshore Wind Power Installations Projections 
Source: GWEC (2020). Global Offshore Wind Report 2020 

 

Hình 3. Dự báo lắp đặt điện gió mới ngoài khơi

Nguồn: GWEC (2020). Báo cáo toàn cầu về gió ngoài

khơi năm 2020



2. Các Xu hướng Chính trong Công nghệ gió ngoài khơi

Xu hướng lựa chọn địa điểm

• Các dự án gió ngoài khơi ngày càng trở nên lớn hơn, nằm xa bờ và ở vùng
nước sâu hơn

• Dựa trên dữ liệu từ các dự án quốc tế, thấy rằng xu hướng về độ sâu lớn hơn
chứ không phải khoảng cách lớn hơn. Các dự án ngoài khơi ở độ sâu 50 mét
đã được triển khai thành công, trong khi một số dự án đang được lên kế
hoạch lắp đặt ở độ sâu lên đến 60 mét.

 

 
Figure 4. Fixed-bottom offshore wind project depths and distance to shore 
Source: USDOE (2019). 2018 Offshore Wind Technologies Market Report 

 

Hình 4. Độ sâu và khoảng cách của dự án gió ngoài khơi đáy cố định đến bờ

Nguồn: USDOE (2019). Báo cáo thị trường công nghệ gió ngoài khơi 2018



2. Các Xu hướng Chính trong Công nghệ gió ngoài khơi

Công nghệ turbine gió

• Kích thước tuabin gió (trên mỗi đơn vị công suất tổ máy, đường kính cánh quạt và 

chiều cao trụ tháp) đã tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua, chủ yếu là do mục tiêu 

giảm chi phí quy dẫn của năng lượng gió (LCOE). Tua bin gió ngoài khơi trung bình 

lớn hơn nhiều so với tuabin trên đất liền

• Kích thước tuabin gió ngoài khơi đã phát triển đáng kể với kích thước tuabin gió 

ngoài khơi trung bình toàn cầu đạt 1,5 MW vào năm 2000 và 6,5 MW vào năm 2018.

• Ở châu Âu, kích thước tuabin trung bình cho các trang trại lắp đặt mới là 7,2 MW vào 

năm 2019 với đường kính rôto khoảng 141 mét và chiều cao trung tâm là 108 mét;

 

 
 

Figure 5a. Offshore wind turbine size and project 
size 
Source: GWEC (2020). Global Offshore Wind Report 
2020 

Figure 5b. Offshore wind turbine rating, hub height and 
rotor diameter 
Source: USDOE (2019). 2018 Offshore Wind Technologies 
Market Report 

 

ình 5b. Đánh giá tuabin gió ngoài khơi, chiều cao trung

tâm và đường kính rôto

Nguồn: USDOE (2019). Báo cáo thị trường công nghệ gió

ngoài khơi 2018

Hình 5a. Quy mô tuabin gió ngoài khơi và quy mô dự

án

Nguồn: GWEC (2020). Báo cáo toàn cầu về gió ngoài khơi năm 
2020



2. Các Xu hướng Chính trong Công nghệ gió ngoài khơi

Kết cấu đáy cố định

• Các trang trại ngoài khơi ban đầu phát triển tương đối gần bờ và nằm ở vùng nước

nông, thích hợp nhất cho các cấu trúc nền đáy cố định như monopiles (Hình 6);

• Khi các tuabin lớn hơn, xa bờ hơn và sự phát triển di chuyển vào các vùng nước

chuyển tiếp hơn (độ sâu thường từ 30 m đến 60 m nước), thì vỏ bảo vệ jackets đã

được triển khai rộng rãi hơn

• Hiện tại, thị trường đã bị thống trị bởi các công ty độc quyền và jackets bắt đầu
trở nên phổ biến hơn khi sự phát triển các dự án gió ngày càng ra sâu hơn và các
tuabin lớn hơn.

 

 
Figure 6. Fixed-bottom subtructures 
Source: K&L Gates, SNC Lavalin and Atkins (2019). Offshore Wind Handbook. 

 

Hình 6. Kết cấu đáy cố định
Nguồn: K&L Gates, SNC Lavalin và Atkins (2019). Sổ tay Gió khơi



2. Các Xu hướng Chính trong Công nghệ gió ngoài khơi

Công nghệ nổi

• Tua bin gió nổi là tuabin gió ngoài khơi được gắn trên một kết cấu nổi cho phép

tuabin tạo ra điện ở độ sâu của nước mà tuabin móng cố định không khả thi;

• Có ba loại bệ nổi cơ bản chủ yếu có nguồn gốc từ kinh nghiệm dầu khí, đó là, bệ nổi

dưới nước sâu, bệ bán chìm và bệ chịu lực (TLP);

• Trụ nổi nước sâu được sử dụng nhiều nhất trong các bệ nổi trước đây, nhưng sự

phát triển của bệ nổi nửa chìm đã trở nên phổ biến.

• Dự đoán rằng công nghệ nổi bán chìm sẽ trở thành công ty dẫn đầu thị trường với thị

phần khoảng 62% vào năm 2022.

 

 
Figure 7. Floating Technologies 
Source: Aqua-RET as cited in GEWIC (2020). Global Offshore Wind Report 2020. Global Wind Energy Council 

 

Hình 7. Công nghệ nổi
Nguồn: Aqua-RET được trích dẫn trong GEWIC (2020). Báo cáo toàn cầu về gió ngoài khơi năm 2020. Hội đồng năng
lượng gió toàn cầu



3. Tiềm năng gió ngoài khơi tại Việt Nam

• Tiềm năng sản xuất điện từ tuabin gió ngoài khơi ở Việt Nam là rất lớn, với bờ
biển dài, ở nhiều khu vực là thềm lục địa nông và nguồn gió đáng tin cậy, có
nghĩa là tiềm năng vượt xa mọi mức độ tiềm năng phát triển của các cơ sở;

• Ngân hàng Thế giới nhận định rằng với đường bờ biển dài hơn 3.300 km và tốc độ
gió trung bình 8-9m / s ở phía Nam, Việt Nam có tiềm năng lên tới 475 GW nguồn
gió cố định và nổi ngoài khơi;

• Với nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp để phát triển điện gió ngoài
khơi ở Việt Nam, thị trường dự kiến sẽ đạt khoảng 2,0 GW công suất gió ngoài
khơi vào năm 2025 và 5,2 GW vào

 

  

Figure 8a. Offshore average wind speed Figure 8b. Bathymetry 
Source: Wind Minds as cited by Netherlands Enterprise Agency (2019). Wind Energy Potential in Vietnam 
 

Hình 8a. Tốc độ gió trung bình ngoài khơi Hình 8b. Phép đo độ sâu



4. Tác động của OWF

Tác động môi trường

• Hình trên tóm tắt tác động tiềm tàng của các trang trại điện gió ngoài khơi đối với
môi trường;

• Các tác động khác nhau đối với nhiều loài và môi trường sống khác nhau trong
giai đoạn xây dựng và vận hành của các trang trại gió ngoài khơi.

Hình 9. Ảnh hưởng của trang trại gió ngoài khơi đối với môi trường biển
Nguồn: Xung đột nền tảng MSP Fiche 8: Gió ngoài khơi và bảo tồn biển, 
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/8_offshore_wind_conservation_0.pdf

Môi trường sống / Loài Giai đoạn xây dựng Giai đoạn vận hành

Động vật biển có vú Tránh các khu vực có tiếng ồn dưới nước do đóng cọc Có thể bị thu hút bơi đến trang trại gió do lượng thức ăn dồi dào (xem cá)

Chim biển Gây nhiễu bởi tàu thuyền (khoảng cách tránh 2 km) Rủi ro va chạm, tránh trang trại gió, môi trường sống mới

Cá Rối loạn, thay đổi và mất môi trường sống Hoạt động đánh bắt và tàu thuyền giảm dần dẫn đến sinh khối cao hơn và cá lớn hơn

Sinh vật đáy Làm xáo trộn, mất và thay đổi môi trường sống của các loài thân mềm
Đa dạng sinh học cao hơn và sinh khối lớn hơn của các loài thân cứng, bước đệm cho 

các loài xâm lấn

Bãi cát Rối loạn, mất mát và thay đổi môi trường sống Mất và thay đổi môi trường sống

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/8_offshore_wind_conservation_0.pdf


4. Tác động của OWF

Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu

• Những tác động này có thể được ngăn chặn và giảm thiểu thông qua sự kết hợp
của kỹ thuật Quy hoạch không gian hàng hải (MSP) và các biện pháp kỹ thuật.

• Các biện pháp phòng ngừa

• Sử dụng bản đồ độ nhạy dựa trên GIS để tránh các môi trường sống thiết yếu;

• Tạm thời ngừng các hoạt động đóng cọc trong thời kỳ quan trọng về mặt sinh thái

(như sinh sản);

• Giảm tiếng ồn khi đóng cọc;

• Lựa chọn các giải pháp kỹ thuật khác để tránh gây hại cho động vật hoặc giảm

phát ra tiếng ồn

• Các biện pháp giảm thiểu

• Thiết lập các khu bảo tồn biển (KBTB) và gió ngoài khơi

• Thực hiện quan trắc môi trường;

• Xây dựng chương trình nghiên cứu sinh thái chiến lược;

• Sử dụng các kỹ thuật khảo sát chi phí thấp đối với tiếng ồn dưới nước



5. Quy hoạch gió ngoài khơi

• Các yếu tố chính của thực tiễn tốt nhất ở khu vực Biển Bắc
• Mỗi quốc gia xác định các mục tiêu phát triển gió ngoài khơi của mình;
• Mỗi quốc gia đã xây dựng một quy hoạch không gian hàng hải (MSP);
• MSP được sử dụng trong phát triển trang trại điện gió ngoài khơi;
• Mỗi quốc gia chỉ định các khu vực phát triển điện gió ngoài khơi và
các khu vực này được giao cho các nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh
tranh
• .

Bảng 1. Phát triển điện gió ngoài khơi và MSP
Bỉ Đan Mạch Pháp Đức Hà Lan Na-uy Scotland

Mục tiêu phát triển ra khơi 

xa
4 GW (năm 2030) 5 GW (2030) 6.5 GW (2028) 15 GW (2030) 11.5 GW (2030)

Không có mục tiêu đề xuất 1.8 

GW
Không có mục tiêu

Vai trò của MSP trong việc 

xác định địa điểm OWF

Chỉ định RE và truyền 

tải

Tọa độ sử dụng các vùng 

biển
Chỉ định địa điểm ưu tiên

Chỉ định các khu vực 

NL gió
Xác định các khu vực phù hợp

Xác định các phương án 

quy hoạch không gian 

(RE)

Phương pháp phát triển 

OWF

Mở  (hiện tại)

Đấu thầu (tương lai)

Mở + đấu thầu

Đấu thầu (trang trại mới)
Đấu thầu Đầu thầu (từ 2017) Đấu thầu Mở

Đấu thầu (quy hoạch 

ngành)

Có MSP Có (2020-2026) Áp dụng gần đây Đang xây dựng
Có rà soát quy hoạch lần 

đầu (2009) 
Có (2022-2027) Có (2013) Có (bắt đầu rà soát)

Có kế hoạch OWF cấp 

ngành
Không Không Không Quy hoạch lần đầu (2019) Lộ trình (2023-2030) Không Không, đang chuẩn bị

Vận hành OWF 5 trang trại (1,18 MW) 13 trang trại (1.67 GW) 2 MW 18 trang trại (6.5 GW) 6 trang trại(2.4 GW) 1 turbine nổi 4 đáy, 2  turbine nổi

Lập kế hoạch sóng / thủy 

triều

Không gian được phân 

bổ
Thí điểm

7 phát triển sóng (thử

nghiệm)



5. Quy hoạch gió ngoài khơi

Khái niệm về lập quy hoạch Hàng hải (Chỉ thị EU)

Quy hoạch không gian hàng hải là quá trình các cơ quan chức năng phân tích và tổ chức
các hoạt động của con người trong các vùng biển nhằm đạt được các mục tiêu sinh
thái, kinh tế và xã hội.

Mục tiêu

• Hỗ trợ phát triển bền vững và tăng trưởng trong lĩnh vực hàng hải thông qua cách
tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, và thúc đẩy sự chung sống của các hoạt động và
mục đích sử dụng có liên quan trong vùng biển;

• Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các ngành năng lượng trên
biển, giao thông hàng hải và các ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản;

• Giữ gìn, bảo vệ và cải thiện môi trường, bao gồm khả năng chống chịu với các tác
động của biến đổi khí hậu,

• Thúc đẩy du lịch bền vững và khai thác nguyên liệu thô bền vững.



5. Quy hoạch gió ngoài khơi

Khái niệm về lập quy hoạch Hàng hải (Chỉ thị EU)

Yêu cầu tối thiểu đối với quy hoạch không gian hàng hải

Các quốc gia phải

i. tính đến các tương tác giữa đất liền và biển, 
ii. tính đến các khía cạnh môi trường, kinh tế và xã hội, cũng như các khía cạnh an 

toàn
iii. thúc đẩy sự gắn kết giữa quy hoạch không gian biển và kêt quả quy hoạch hoặc

kế hoạch và các quá trình khác, ví dụ quản lý tổng hợp vùng ven biển hoặc các
hoạt động chính thức hoặc không chính thức tương đương,

iv. đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan; 
v. tổ chức sử dụng dữ liệu tốt nhất hiện có, 
vi. đảm bảo hợp tác xuyên biên giới, và vii) thúc đẩy hợp tác với các nước thứ ba.



5. Quy hoạch gió ngoài khơi
Ngành Hiệp lực Xung đột

Vận chuyển và cảng
OWF phụ thuộc vào các cảng gần đó với khả năng cung cấp dịch

vụ hậu cần.

• Sự gần gũi giữa các tuyến đường vận tải biển và OWF dẫn đến nguy cơ 

tai nạn (va chạm) có thể gây ảnh hưởng lớn.

• Cần duy trì khoảng cách an toàn thích hợp và các tuyến đường đến các 

cảng không được xây dựng OWF.

Đánh bắt cá

Trữ lượng cá có thể tăng xung quanh các OWF và các tàu đánh 

cá có thể khai thác nguồn tài nguyên này trong hoặc xung quanh

các OWF, tùy thuộc vào các thỏa thuận pháp lý đã có.

Dụng cụ đánh cá và mỏ neo có thể gây hư hỏng cho tuabin và dây cáp giữa các 

tuabin, tàu cá có nguy cơ va chạm với tuabin.

Nuôi trồng thủy sản biển

Có tiềm năng về khai thác cùng địa điểm để nuôi trồng thủy sản và 

xây dựng OWF nếu chúng được thiết kế phù hợp và các được

khuyến khích trong khuôn khổ pháp lý

Thiết bị nuôi trồng thủy sản có thể cản trở việc tiếp cận các tuabin để bảo trì.

Dầu khí
Có thể có tiềm năng để có các giàn khoan dầu khí và OWF đa

chức năng.

Việc hạ cánh của máy bay trực thăng trên các giàn khoan dầu khí có thể bị ảnh 

hưởng bởi hoạt động của các tuabin gần đó.

Đường ống và cáp
OWFs có thể được tích hợp vào hệ thống lưới điện trên biển bao 

gồm cấp điện xuyên biên giới

Cơ sở hạ tầng đường ống và cáp hiện có, bao gồm cả nhu cầu bảo trì chúng, có 

thể cản trở việc bố trí về mặt không gian của OWF.

Cốt liệu ở biển
Các khu vực được cấp phép khai thác cốt liệu và OWF là loại trừ

lẫn nhau, do có thể xảy ra va chạm và gây hư hỏng cáp.

Du lịch và giải trí

Khi được lập kế hoạch cẩn thận, các hoạt động giải trí (như chèo 

thuyền kayak, lặn biển và các hình thức du lịch biển khác) có thể 

được thực hiện gần các OWF và có thể được hưởng lợi từ việc 

loại trừ các hoạt động như vận chuyển thương mại và đánh bắt 

cá.

Tác động trực quan của OWFs ở vùng nước gần bờ có thể làm hỏng cảnh quan

ven biển và cản trở du khách.

Bảo tồn

Các OWF có thể hoạt động như các khu vực cấm trên thực tế và 

tạo ra các rạn san hô nhân tạo xung quanh nền của chúng, dẫn 

đến sự gia tăng đa dạng sinh học.

Các tác động có thể xảy ra đối với động vật hoang dã bao gồm sự nhiễu động

khi xây dựng, chim va chạm với cánh quạt, nhiễu điện từ trường đối với các loại

cá nhám, và tăng nhanh các sinh vật xâm lấn trên nền móng.

Năng lượng tái tạo biển khác
Các tuabin gió có thể được tích hợp với cơ sở hạ tầng năng lượng 

tái tạo biển khác khi các công nghệ phát triển thương mại.

Cơ sở hạ tầng về năng lượng tái tạo đòi hỏi phải có không gian, chẳng hạn như

năng lượng sóng, có thể cạnh tranh với các OWF về không gian.

Nguồn: Bodil Skousen & Diletta Zonta, Ecorys; Erik Ooms, s.Pro; Stephen Jay, Đại học Liverpool (2018). MSP như

một công cụ hỗ trợ Tăng trưởng Xanh. Sector Fiche: Năng lượng gió ngoài khơi. Giàn khoan MSP của Châu

Âu..
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Belgium Maritime Spatial Plan

Các hoạt động chính được xem xét khi xây dựng quy hoạch bao gồm: i) bảo tồn thiên nhiên, ii) 
năng lượng, cáp, đường ống, iii) vận tải biển, cảng và nạo vét, iv) đánh bắt và nuôi trồng
thủy sản, v) khai thác cát và sỏi; vi) sử dụng quân sự, vii) du lịch và giải trí, viii) nghiên cứu
khoa học, cột đo, radar và cột buồm
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Các quốc gia gần đây đã thiết lập kế hoạch phát triển tài nguyên gió ngoài khơi của họ, sử
dụng phương pháp ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) để xếp hạng và ưu tiên các khu vực 
phát triển.

a. Nghiên cứu ở Biển Nam Agean (Hy Lạp) a. Nghiên cứu ở các nước Baltic

Hình 11. Quy trình phương pháp luận trong việc lựa chọn các khu vực ưu tiên để phát triển

Nguồn::

• Dimitra G. Vagiona * ID và Manos Kamilakis (2019). Lựa chọn địa điểm bền vững cho các trang trại điện gió ngoài khơi ở Nam Aegean - Hy Lạp. Tính bền vững 2018, 10, 749; doi: 

10.3390 / su10030749

• • Chaouachi, Aymen & Covrig, Catalin Felix & Ardelean, Mircea, 2017. "Đa tiêu chí lựa chọn các trang trại điện gió ngoài khơi: Nghiên cứu điển hình cho các nước Baltic," Chính

sách Năng lượng, Elsevier, vol. 103 (C), trang 179-192.

Giai đoạn thu thập dữ liệu Giai đoạn loại trừ Giai đoạn đánh giá 
 Xác định tiêu chí chọn địa điểm loại trừ 

Độ sâu của nước 
Tốc độ gió 

Xác định các tiêu chí đánh giá địa điểm 
Vận tốc gió (EvC1) 

Dân số được phục vụ (EvC2) 
Mật độ vận chuyển (EvC3) 

Khoảng cách với các khu vực môi trường (EvC4) 

Thu thập dữ liệu 
Môi trường tự nhiên và văn hóa 

Sử dụng đất 
Chi tiết nhân khẩu học 

Cơ sở hạ tầng RES hiện có 
Tiềm năng năng lượng gió 

Xác định vùng đệm 
Khoảng cách với các khu vực cần quan tâm về môi 

trường 
Khoảng cách với các khu dân cư 

So sánh theo cặp các tiêu chí kiểm tra đánh giá 
Vectơ ưu tiên của tiêu chí chọn địa điểm 

 
Xây dựng Ma trận quyết định ban đầu và Ma trận 

quyết định chuẩn hóa có trọng số 

 Áp dụng tiêu chí diện tích bắt buộc tối thiểu 
Diện tích bề mặt> 25 km2 

Tính khoảng cách Euclide của các phương án từ 
nghiệm lý tưởng dương và âm 

Lớp GIS - Bản đồ chuyên đề Các địa điểm thích hợp Thứ tự phân cấp của các lựa chọn thay thế 
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Công cụ lựa chọn địa điểm

Nguồn: Chaouachi, Aymen & Covrig, Catalin Felix & Ardelean, Mircea, 2017. "Đa tiêu chí lựa chọn các trang trại gió

ngoài khơi: Nghiên cứu điển hình cho các nước Baltic," Chính sách Năng lượng, Elsevier, vol. 103 (C), tran

g 179-192

Tên các lớp Bản chất Hệ số giới hạn Ứng dụng

Vùng hạn chế độ sâu nước Ngưỡng giới hạn nước sâu cho kết cấu móng Kỹ thuật Địa điểm ngoài khơi

Các khu kinh tế đặc quyền (EEZ) Thẩm quyền về thăm dò và khai thác tài nguyên biển Pháp quy Địa điểm ngoài khơi

Bán kính tối đa từ các tài sản trên bờ
Khoảng cách giữa các trang trại ngoài khơi và các tài sản hiện có trên bờ chủ yếu là các

trạm điện cao thế
Kinh tế Địa điểm ngoài khơi

Vùng hạn chế môi trường Bao gồm các khu bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn môi trường sống động vật Pháp quy Các địa điểm trên bờ và ngoài khơi

Vùng hạn chế di sản Bao gồm các địa điểm khảo cổ, văn hóa và cổ sinh Pháp quy Các địa điểm trên bờ và ngoài khơi

Vùng hạn chế đô thị Sự xâm nhập trực quan, nhấp nháy và tiếng ồn trong vùng lân cận của khu vực sinh sống Kỹ thuậtl Các địa điểm trên bờ và ngoài khơi

Các vùng giới hạn địa chất Nền đất xốp và độ dốc cao dẫn đến không ổn định nền móng và nguy cơ sạt lở đất Kỹ thuật Các địa điểm trên bờ
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Công cụ lựa chọn địa điểm

 

Figure 12. Evaluation criteria used in the Baltic States study 

Source: Chaouachi, Aymen & Covrig, Catalin Felix & Ardelean, Mircea, 2017. "Multi-criteria selection of offshore wind farms: Case study 

for the Baltic States," Energy Policy, Elsevier, vol. 103(C), pages 179-192. 

Hình 12. Các tiêu chí đánh giá được sử dụng trong nghiên cứu các nước Baltic

Nguồn: Chaouachi, Aymen & Covrig, Catalin Felix & Ardelean, Mircea, 2017. "Đa tiêu chí lựa chọn các trang

trại gió ngoài khơi: Nghiên cứu điển hình cho các nước Baltic," Chính sách Năng lượng, Elsevier, vol. 

103 (C), trang 179-192.
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Tiêu chí lựa chọn địa điểm ở các nước Biển Bắc

Bỉ Đức Hà Lan Na-uy Scotland

Tốc độ gió
Không có tiêu chí tuyệt đối. Hiệu 

ứng đánh thức được xem xét

Mô hình hóa để đánh giá năng 

lực của các địa điểm

Mô hình hóa để đánh giá năng lực của các 

địa điểm

Được xem xét trong ĐMC khi xác định 

và xếp hạng các khu vực. Giờ đầy tải 

cũng được xem xét.

Mô hình hóa để đánh giá năng lực của các địa điểm

Độ sâu của nước

Không có tiêu chí tuyệt đối. Do độ

nông tương đối của phần Biển Bắc

thuộc Bỉ, tiêu chí này không hạn chế

khả năng.

Ưu tiên vùng nước nông (gần 

bờ).

Càng nông càng tốt nhưng các yếu tố khác 

xác định vị trí nhiều hơn như khoảng cách.

Được xem xét trong ĐMC khi xác định 

và xếp hạng các khu vực. Các khu vực 

được xác định phù hợp cho cả điện gió 

nổi và cố định dưới đáy.

Được coi là lên đến 800 m, với vạch chia thực tế ở 

mức tối đa là 60 m và 200 m

Điều kiện đáy biển Không có tiêu chí tuyệt đối.

Tiềm năng phát triển thực tế 

của địa điểm được đánh giá 

theo điều kiện địa chất của đáy 

biển và lòng đất.

Tiềm năng phát triển thực tế của địa điểm 

được đánh giá theo điều kiện địa chất của 

đáy biển và lòng đất.

Không được xem xét chi tiết, cần phải là 

một phần của đánh giá tác động cụ thể 

của dự án.

Loại trầm tích và điều kiện độ dốc được xem xét

Gần bờ biển

Điểm xa nhất từ bờ biển ở Biển Bắc

của Bỉ là 83 km về phía biển. Do đó, 

đây không phải là tiêu chí kỹ thuật 

để hạn chế việc xây dựng OWE.

Ưu tiên các mặt bằng gần bờ.

Cách bờ biển ít nhất 12 hải lý. Kết nối AC lên 

đến 45 nm rẻ hơn kết nối DC cho khoảng 

cách xa hơn.

Xem bên dưới.

Không đặt khoảng cách tối thiểu, các tùy chọn kế

hoạch có thể nằm trong và ngoài với 12NM (điểm

giới hạn cho các quyền hạn được phân phát).

Liên kết lưới tiềm năng 

và công suất lưới

Tất nhiên là quan trọng nhưng do 

chiều dài hạn chế của đường bờ 

biển Bỉ (+ -67km), đây không phải là 

yếu tố hạn chế việc phân bổ không 

gian.

Ưu tiên sử dụng hiệu quả và tải

các kết nối cáp hiện có.

Nghiên cứu thử nghiệm cho Ijmuiden-Ver và 

liên kết Britned 2.

Công suất lưới điện tại điểm gần bờ nhất 

đã được khảo sát.
Đang nghiên cứu.

Khoảng cách tối thiểu từ 

bờ

12 nm (không được xác định về mặt 

pháp lý như vậy, nhưng quy tắc 

ngón tay cái để phân bổ các khu 

vực).

Không được xác định, nhưng

tầm nhìn và Vườn quốc gia là

lý do cho khoảng cách xa bờ

biển. Chiều cao trung tâm giới

hạn ở 125m nếu có thể nhìn 

thấy từ bờ biển.

Công viên thử nghiệm hiện tại OWF 6 NM 

ngoài khơi. Tất cả các khu vực OWF mới

được chỉ định cách xa bờ biển ít nhất 12 NM 

(một ngoại lệ: HK.

ĐMC có điểm xuất phát là không đề xuất

các khu vực gần bờ hơn 2 km.

Không đặt khoảng cách tối thiểu, các tùy chọn kế

hoạch có thể nằm trong và ngoài với 12NM (điểm

giới hạn phân phối điện).

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi. Tổng quan về khu vực Biển Bắc
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Tiêu chí lựa chọn địa điểm ở các nước Biển Bắc

Hình trên đưa ra các thông lệ tốt nhất về tiêu chí lựa chọn địa điểm.

• Các tiêu chí chung để lập kế hoạch năng lượng ngoài khơi hiệu quả bao gồm tốc
độ gió, điều kiện đáy biển và khoảng cách gần với bờ biển.

• Bao gồm các điều kiện tự nhiên và kỹ thuật cần thiết hoặc các phương án kết nối
lưới điện.

• Ở hầu hết các quốc gia, sức chứa của các địa điểm được đánh giá bằng cách mô
hình hóa tốc độ gió. Trong phạm vi cho các vị trí, ưu tiên được dành cho vùng
nước nông, nhưng vẫn xét đến các khu vực khác.

• Tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn 500 m xung quanh OWF được duy trì ở hầu
hết các quốc gia. Liên quan đến các liên kết lưới điện tiềm năng, các kết nối cáp
hiện có được khảo sát ở một số quốc gia và nhiều nghiên cứu đang được tiến
hành.
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Trang trại gió ngoài khơi và các tuyến vận chuyển

 

 

Figure 13. Shipping Traffic in Vietnam 

Source: Wind Minds as cited by Netherlands Enterprise Agency (2019). Vietnam Wind Potential. 

• OWF có thể giới hạn khu vực mà tàu có thể di 
chuyển và có thể gây ra sự gia tăng mật độ
giao thông ở các địa điểm khác. Vì lý do an 
toàn Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thiết
lập hệ thống định tuyến tàu tại các khu vực
hàng hải tắc nghẽn.

• Hệ thống định tuyến bao gồm các tuyến
đường hai chiều, các tuyến đường được
khuyến nghị, các tuyến đường nước sâu, các
khu vực thận trọng và các khu vực cần tránh
vì lý do đặc biệt nguy hiểm.

• Giao thông hàng hải và gió ngoài khơi có thể
xung đột nếu các trang trại gió ngoài khơi mới
hoặc hiện có được xây dựng hoặc mở rộng.

Hình 13. Lưu lượng vận chuyển tại Việt Nam

Nguồn: Wind Minds được trích dẫn bởi Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan, 2019
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Trang trại gió ngoài khơi và các tuyến vận chuyển

• Bảng trên trình bày các quy định được các nước Biển Bắc thông qua trong đó chỉ rõ

khoảng cách an toàn đến các tuyến đường vận chuyển, hành lang và các lựa chọn phân

vùng. 

• Khoảng cách an toàn đến OWF dựa trên IMO / UNCLOS là 500 m trở lên.

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi. Tổng quan về khu vực Biển Bắc.

Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Thông số kỹ

thuật

Các OWF thực tế và mới đều

tôn trọng các quy tắc của IMO 

và cần kết nối giữa các cảng

biển, các tuyến đường vận

chuyển và các mục đích sử

dụng khác.

Điều kiện tự nhiên cũng được

xem xét, ví dụ: Sự hiện diện của 

các bãi cát có thể là một biện

pháp an toàn bổ sung vì nếu

một con tàu mất kiểm soát, nó

sẽ mắc cạn trên bãi cát và 

không chống lại OWF.

Loại trừ đường vận

chuyển; không được

giảm an toàn và dễ dàng

lưu thông vận chuyển. 

Khoảng cách đến OWF 

500 m.

Khoảng cách giữa các tuyến vận chuyển và 

trang trại năng lượng gió phụ thuộc vào tần

suất tàu trên tuyến vận chuyển. Trong 

trường hợp thường xuyên có tàu dài 400 m 

thì khoảng cách là 1.87 NM ở mạn phải (6 

lần chiều dài của tàu cộng thêm 500 m) và 

1.57 NM ở mạn trái. Trường hợp tàu dài 300 

mét: 1,54 NM bên mạn phải và 1,24 NM bên

mạn trái.

An toàn hàng hải là điều tối quan trọng đối với sự di 

chuyển của tàu và phải được bảo vệ. Nên tránh việc

chuyển hàng khi có thể. Giảm thiểu chiều dài hành trình có

thể tăng lên (chi phí nhiên liệu, lượng khí thải và tác động

đến tần suất hành trình) và các tác động có thể xảy ra đối

với những người dùng khác và các khu vực nhạy cảm về

sinh thái.

Khoảng cách an toàn theo IMO / UNCLOS - vùng an toàn

500 m giữa vận chuyển và OWP trong quá trình làm việc

và 50 m trong quá trình vận hành. Các hành lang phải

được tạo ra giữa các vị trí để cho phép đi qua an toàn, với 

chiều rộng hành lang được đánh giá theo từng trường hợp

cụ thể, ví dụ: mật độ vận chuyển, kích thước và loại tàu và 

mức độ lân cận của các mối nguy hiểm hàng hải.

Khu vực neo
Không can thiệp vào OWF 

(được phân bổ ở nơi khác).

Khoảng cách tương tự có thể được áp dụng

giữa các khu vực neo và trang trại gió và khu

vực thận trọng và trang trại gió.

Các địa điểm neo tàu được lập bản đồ không tương thích 

với sự phát triển của gió ngoài khơi.

Điều chỉnh

Không chồng chéo, ngoại trừ 

tàu chuyên dụng và một số hoạt 

động được chỉ định.

Không dự đoán thay đổi 

các lộ trình của IMO 

nhưng các chỉ định có 

thể điều chỉnh theo 

những phát hiện mới.

Xem ví dụ trường hợp NL.

Các vấn đề xuyên 

biên giới

Các tuyến đường IMO và các 

kết nối vận chuyển khác sẽ 

được điều phối. Tất nhiên, các 

quy tắc của IMO được tôn trọng.

đường vận chuyển quốc

tế bị loại trừ.

Không thể cấp phép cho một OWF có khả năng cản trở

việc sử dụng các tuyến đường biển được công nhận cần

thiết cho hàng hải quốc tế.



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió ngoài khơi và nghề cá

Các quy định chính liên quan đến phát triển OWF và nghề cá ở các nước Biển

Bắc

• Các hoạt động đánh bắt cụ thể (đánh bắt thụ động) thường được cho phép
trong OWF. Tuy nhiên, nghề lưới kéo đáy bị cấm;

• Trong MSP của Đức, nghề cá bị loại trừ khỏi các khu vực gió ngoài khơi;
• Tránh các môi trường sống của cá có giá trị (ví dụ như bãi đẻ và khu vực chăm

sóc) khi lập kế hoạch OWF;
• Nuôi trồng thủy sản được phép hoặc được phép với những hạn chế ở một số

quốc gia trong khi không được phép ở những quốc gia khác.



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió ngoài khơi và nghề cá

Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Thông số kỹ thuật

Đánh cá thụ động sẽ được

phép trong các khu vực OWF 

mới.

Không cho phép nghề 

cá trong khu vực OWF.

Không được phép kéo lưới đáy trong các

trang trại gió.

Cho phép nghề cá bên trong OWFs, ngoại trừ khu vực an 

toàn xung quanh mỗi tuabin (50m khi vận hành và 500m 

trong quá trình bảo dưỡng).

Về nguyên tắc, các biện pháp giảm thiểu cần nhằm giảm

mức độ gián đoạn hoặc di dời các hoạt động đánh bắt. Tập

trung vào đối thoại với các bên liên quan đến nghề cá ngay

từ giai đoạn đầu.

Các bãi đẻ, khu vực chăm sóc và hoạt động đánh bắt theo

giá trị tiền tệ được xem xét khi tìm kiếm các khu vực OWF 

có thể có, với mức hạn chế trung bình.

Ngoại lệ
Việc xem xét các lợi

ích thủy sản khá yếu.

Đánh bắt thụ động (giỏ và bẫy) dự kiến được 

phép, tùy thuộc vào thử nghiệm / thí điểm.

Khu vực câu cá

Được phép đánh bắt cá ở mọi

nơi, trừ khi bị cấm (ví dụ: 

trong khu vực OWF được chỉ

định trong MSP năm 2014).

Không có quy định về

không gian cho nghề

cá.

Chiến lược Biển Bắc mới 2030 cố gắng cân

bằng giữa vị trí tốt nhất cho năng lượng gió, 

tiềm năng bảo vệ hoặc phục hồi thiên nhiên

(đặc biệt là đáy biển) và tránh những khu

vực kiếm được nhiều tiền nhất từ nghề cá

hoặc nơi kết hợp với một số các loại thủy

sản

Không có khu đánh cá cụ thể nào được phân bổ.

Nuôi trồng thủy sản

Theo MSP cũ: Được phép 

trong các khu C-Power và 

Belwind. Theo MSP mới 

2020-2026: được phép trong 

OWF hiện tại với sự cho phép 

của cơ quan nhượng quyền 

và ở mọi nơi trong khu vực 

OWF mới (có hạn chế).

Không được phép 

trong OWF.

Được phép. Thảo luận về diện tích tối đa

cho phép do tác động sinh thái.

Các địa điểm cho thuê để nuôi trồng thủy sản được coi là

không phù hợp với phát triển gió ngoài khơi, trừ khi gió

ngoài khơi được sử dụng làm nguồn điện cho chính các

địa điểm nuôi trồng thủy sản.

Bồi thường bằng 

tiền
Không Thảo luận về quỹ chuyển đổi.

Không có cơ sở pháp lý để bồi thường tài chính liên quan

đến việc mất quyền tiếp cận ngư trường. Tuy nhiên, các

thỏa thuận được thống nhất trên cơ sở chung có thể nhằm

mục đích đối trọng hoặc bù đắp bất kỳ tác động nào liên

quan đến nghề cá còn sót lại liên quan đến OWF. Khoản

bồi thường thương mại này chỉ nên được sử dụng như một

biện pháp cuối cùng, khi có những tác động đáng kể còn

lại mà không thể giảm thiểu được.



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió ngoài khơi và nghề cá

Các quy định về phát triển OWF liên quan đến nghề cá ở các nước Biển Bắc.

• Các hoạt động đánh bắt cụ thể (đánh bắt thụ động) thường được cho phép
trong OWF. Tuy nhiên, nghề lưới kéo đáy bị cấm;

• Trong MSP của Đức, nghề cá bị loại trừ khỏi các khu vực gió ngoài khơi;
• Tránh các môi trường sống của cá có giá trị (ví dụ như bãi đẻ và khu vực chăm

sóc) khi lập kế hoạch OWF;
• Nuôi trồng thủy sản được phép hoặc được phép với những hạn chế ở một số

quốc gia trong khi không được phép ở những quốc gia khác.



6. Quy định về An toàn và Môi trường
Trang trại gió ngoài khơi và các khu vực được bảo vệ hang hải

Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Loại trừ MPA Không bị loại trừ Bị loại trừ

Khi tìm kiếm các khu vực gió tiềm năng, các 

khu vực N2000 đã bị loại trừ. Vì vậy, hiện tại 

các trang trại điện gió không thể kết hợp với 

các khu vực N2000.

Người ta vẫn chưa điều tra xem có thể xảy ra 

hay không hoặc trong điều kiện nào, đặc biệt là 

đối với các khu vực N2000 có chế độ bảo vệ 

đáy biển. Các khu vực Bird Directive dường 

như không tương thích với các trang trại gió.

Các MPAs được quản lý để bảo tồn hoặc phục hồi các đặc điểm trong MPAs và 

nguyên tắc sử dụng bền vững cho phép các hoạt động thích hợp tiếp tục diễn ra 

trong phần còn lại của MPAs. Tuy nhiên, các hoạt động cụ thể có nguy cơ đáng 

kể đối với đặc điểm được bảo vệ của MPAs sẽ được quản lý. Việc cấp phép 

hoạt động sẽ chỉ được cấp nếu không có rủi ro đáng kể nào về hoạt động cản 

trở việc đạt được các mục tiêu của địa điểm.

Các MPAs được đề xuất cần được xử lý trong giai đoạn đánh giá như thể chúng 

đã được chỉ định.

Ngoại lệ Không Vẫn chưa

Chưa có ngoại lệ

Nếu có rủi ro đáng kể về hoạt động cản trở việc đạt được các mục tiêu của địa 

điểm, Cơ quan có thẩm quyền có thể cấp các ngoại lệ, nhưng chỉ khi:

a) không có phương tiện nào khác để tiến hành dự án có thể tạo ra rủi ro thấp 

hơn đáng kể;

b) lợi ích của công chúng khi tiến hành dự án rõ ràng lớn hơn nguy cơ gây tổn 

hại đến môi trường;

c) nhà phát triển sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp có lợi cho môi trường tương 

đương.

Khoảng cách

Khoảng cách tối thiểu

500 m, trừ khi môi 

trường sống và các mục

tiêu bảo vệ của chúng

yêu cầu khoảng cách xa

hơn.

Khoảng cách tối thiểu 1500 m với khu vực Bird 

Directive area.

Các biện pháp giảm

thiểu

Quy trình đánh giá phù hợp 

Nature 2000.

Tuân thủ các biện pháp

tránh bắt buộc, ví dụ: 

giảm tiếng ồn.

Các biện pháp bồi

thường

Quy trình đánh giá phù hợp 

Nature 2000.

Điều chỉnh
Phụ thuộc vào kết quả của 

quy trình nói trên.

Các vấn đề xuyên

biên giới

Sẽ được xác định, trên cơ sở 

các đặc điểm cụ thể của dự 

án.

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi Tổng quan về khu vực Biển Bắc.



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió ngoài khơi và công tác bảo vệ các loài

• Bảo vệ các loài là một trong những mối quan tâm chính khi phân bổ các khu
vực cho năng lượng gió ngoài khơi. Các loài được quan tâm đặc biệt thường
là chim biển và động vật có vú biển;

• Nguyên tắc phòng ngừa được áp dụng rộng rãi bằng cách loại trừ các môi
trường sống nhạy cảm, cũng như thực hiện các biện pháp giảm thiểu, chẳng
hạn như giảm thiểu tiếng ồn;

• Thường bắt buộc giám sát để thiết lập đường cơ sở và giám sát bất kỳ tác
động sinh thái bất lợi nào;

• Các nước Biển Bắc thực hiện đánh giá tác động môi trường (EIA) trước khi
đồng ý với những phát triển mới. Các mô hình, chẳng hạn như mô hình rủi
ro va chạm, được sử dụng ở nhiều quốc gia để ước tính tác động đối với các
loài nhạy cảm.



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió ngoài khơi và công tác bảo vệ các loài

Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Các loài được quan tâm chính

Các loài chim biển, đặc biệt là chim lặn

biển và chào mào lớn; động vật biển có

vú (chủ yếu là cá heo, nhưng cũng có hải

cẩu); quần xã sinh vật đáy vĩ mô.

Các loài chim, đặc biệt là chim lặn 

biển, cá heo

Các loài chim, đặc biệt là chim lặn biển, (chim sơn ca thông 

thường, chim lặn cổ đỏ, mòng biển lưng đen ít hơn, 

kittiwake chân đen) và cá heo

Chim biển, giáp xác, cá mập.

Các hành động phòng ngừa khi 

lập kế hoạch / chọn OWF

Các hành động sẽ chủ yếu phụ thuộc

vào thủ tục cấp phép môi trường (chung) 

và cấp phép của Natura2000 (đánh giá 

thích hợp).

Loại trừ các khu vực phân bố chính 

của chim lặn biển và động vật có vú 

(trong và ngoài MPAs); nền móng 

tiếng ồn thấp.

Dựa trên Khung đánh giá về Hệ sinh thái và Tích lũy, một 

đánh giá được thực hiện để xem liệu có thể loại trừ một 

trang trại điện gió ngoài khơi có các tác động sinh thái 

không mong muốn, riêng lẻ hoặc đồng thời với các trang trại 

điện gió khác và các hoạt động khác hay không. Pingers để 

dọn sạch khu vực có động vật biển có vú trong quá trình 

đóng cọc.

Mật độ giáp xác, các khu vực bảo vệ thiên nhiên được chỉ định và 

sự phân bố của chim biển trong quá trình sinh sản và mùa đông 

được xem xét để tìm kiếm các khu vực có mức độ hạn chế cao 

nhất.

Điều kiện được cấp phép
Phụ thuộc vào đánh giá môi trường trong 

một số quy định.

Luôn được xác định, ví dụ: hạn chế

về thời gian, yêu cầu giám sát.

Để ngăn chặn bất kỳ tác động không mong muốn nào, các 

quy tắc sẽ được đưa vào các điều khoản và điều kiện áp 

dụng cho địa điểm

Được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể

Các biện pháp giảm thiểu

Phụ thuộc vào đánh giá môi trường trong 

một số quy định. Hiện nay, một số 

nghiên cứu đang được tiến hành để xác 

định các biện pháp giảm thiểu tốt nhất và 

lấp đầy những lỗ hổng kiến thức để có 

sự cộng sinh tốt nhất giữa OWF và hệ 

sinh thái.

Giảm thiểu tiếng ồn bắt buộc.

Sàng lọc bong bóng trong khi chất đống.

Điều chỉnh đèn khi chim di trú đi qua. Đang nghiên cứu: 

Quyết định dừng tuabin khi dự kiến có lượng chim lớn.

Các biện pháp giảm thiểu được xác định theo từng trường hợp cụ 

thể và phù hợp với các đánh giá cấp kế hoạch. Ví dụ: Trước và 

trong khi đóng cọc, nên thiết lập một khu vực giảm thiểu xung 

quanh vị trí đóng cọc, với bán kính tùy thuộc vào tần số và cường 

độ âm thanh (tối thiểu là 500m). Khu vực này cần được giám sát 

bằng mắt và / hoặc âm thanh đối với các loài động vật có vú ở biển.

Nên thực hiện ‘Khởi động mềm’ (tăng dần sức mạnh đóng cọc).

Giám sát
Phụ thuộc vào đánh giá môi trường trong 

một số quy định

Có, theo quy trình giám sát tiêu 

chuẩn.

Video và radar bên trong trang trại gió để đánh giá rủi ro va

chạm và hiệu chỉnh mô hình.

Có, bắt buộc. Các biện pháp giám sát phải được đưa vào một thỏa 

thuận hoặc giấy phép cho một dự án nếu dự án có khả năng gây ra 

những ảnh hưởng xấu đáng kể đến môi trường. Các biện pháp 

giám sát đề xuất cần được đưa vào Báo cáo ĐTM.

Các xem xét khác về mặt sinh 

thái

Thực hành môi trường tốt nhất theo 

OSPAR. Phát thải phải được giảm 

thiểu.

Xây dựng trang trại gió (nền cứng dưới đáy biển, các cấu

trúc rạn nhân tạo). Di dời tất cả các cấu trúc sau khi ngừng

hoạt động

Các vấn đề xuyên biên giới

Phát triển phương pháp tiếp cận nhất 

quán để có thể thực hiện đánh giá có thể 

so sánh được về khả năng tích lũy các 

tác động (CEAF).

Phát triển phương pháp tiếp cận nhất quán để có thể thực 

hiện đánh giá có thể so sánh được về khả năng tích lũy các

tác động (CEAF).

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi Tổng quan về khu vực Biển Bắc.
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Các trang trại gió ngoài khơi và an toàn bay

• Các tuabin gió ngoài khơi tiềm ẩn nguy cơ đối với giao thông
hàng không khi bay thấp.

• Các tuyến đường bay của máy bay trực thăng đến các sân ga
ngoài khơi phải được giữ không có chướng ngại vật, kể cả
tuabin;

• Ở Hà Lan, có giới hạn chiều cao tuabin là 251 m. Ở hầu hết các
quốc gia được phân tích, tuabin gió có thể ngừng hoạt động vì lý
do an toàn trong các hoạt động Tìm kiếm và Cứu nạn.
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Các trang trại gió ngoài khơi và an toàn bay

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi Tổng quan về khu vực Biển Bắc.

Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Yêu cầu an 

toàn

Các cơ quan chức năng chưa nhận

được ý kiến nào về việc phân bổ các

trang trại gió. Nếu có vấn đề, điều này

có thể được quản lý như một phần của 

giấy phép môi trường hoặc thông qua 

các phương tiện chính sách khác. Nếu

cần thiết, cần bổ sung các radar trên

OWF để đảm bảo bao phủ toàn bộ khu

vực.

Không được sử dụng 

hành lang tiếp cận và 

khởi hành cho các dàn 

khoan ngoài khơi để xây 

dựng, xem thêm ví dụ.

Đường bay của trực thăng đến các giàn khai thác dầu khí 

ngoài khơi ở độ cao trên 300 m so với mực nước biển và 

không được gây nhiễu. Do đó, chiều cao đầu của tuabin 

trong các công viên gió phải dưới mức này.

Máy bay quân sự bị hạn chế không được bay dưới 1200 ft. 

gần các trang bị gió ngoài khơi, trong bán kính 5 NM

Các tuyến đường trực thăng (dịch vụ 

không lưu quốc gia), hàng không và 

radar quân sự được xem xét trong việc 

tìm kiếm các khu vực có mức độ hạn 

chế trung bình. Giao thoa radar ở 140 

m được coi là hạn chế trung bình.

Dự phòng cho 

các hoạt động 

cứu hộ

Đơn vị vận hành có thể được yêu cầu

dừng tuabin trong trường hợp khẩn

cấp.

Khi đánh giá công viên gió bằng máy bay trực thăng cho 

các hoạt động Tìm kiếm và Cứu nạn, có thể yêu cầu dừng 

tuabin gió vì lý do an toàn.

Các tuabin gió có thể được yêu cầu 

ngừng hoạt động hoặc tắt nguồn trong 

các hoạt động cứu hộ trên mặt nước / 

xuồng cứu sinh hoặc khi được trực 

thăng Tìm kiếm và Cứu nạn tiếp cận.

Giới hạn chiều 

cao
Vẫn chưa

Độ cao mũi tàu tối đa là 251 m so với mực nước biển trung 

bình.

Điều chỉnh

Hành lang bay có thể

dẫn đến hạn chế trong 

điều hướng.

Hành lang bay có thể dẫn đến hạn chế trong điều hướng.

Các vấn đề 

xuyên biên giới

Hành lang bay không 

được vượt quá EEZ.
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Các trang trại gió ngoài khơi và an toàn bay

Thông lệ tốt nhất hỗ trợ các tiêu chuẩn an toàn hàng hải
• Một trong những yêu cầu đối với công trình biển theo Bộ luật Hàng hải là tuân thủ

các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Mặc dù thiếu các tiêu chuẩn quốc gia, việc
phát triển trang trại điện gió ngoài khơi ở Việt Nam có thể được tạo điều kiện
thuận lợi khi sử dụng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế thực hành tốt nhất.

• Một bộ tiêu chuẩn quốc tế dành cho các trang trại điện gió ngoài khơi được phân
loại là tiêu chuẩn hàng không và hỗ trợ hàng không. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn
này sẽ đảm bảo rằng các cơ sở trang trại điện gió i) an toàn, ii) không can thiệp bất
hợp lý vào các mục đích sử dụng khác của lãnh hải, iii) không gây tổn hại hoặc
thiệt hại quá mức đến tài nguyên thiên nhiên; cuộc sống (bao gồm cả con người và
động vật hoang dã); bất động sản; môi trường biển, ven biển hoặc con người; hoặc
các địa điểm, công trình kiến trúc hoặc đồ vật có ý nghĩa lịch sử hoặc khảo cổ học; 
và iv) sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có và an toàn nhất.

• Thông lệ quốc tế tốt nhất là yêu cầu chủ sở hữu / nhà phát triển dự án cung cấp
chứng chỉ xác minh của bên thứ ba về việc tuân thủ các tiêu chuẩn này
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Các trang trại gió ngoài khơi và an toàn bay
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Các trang trại gió ngoài khơi, cáp và đường ống

• Ở hầu hết các quốc gia Biển Bắc, việc định tuyến cáp song song
được dự kiến trong các hành lang xác định, để đảm bảo sử dụng
không gian hiệu quả.

• Khoảng cách giữa các cáp hiện có và các OWF mới được phát
triển, cũng như các vùng an toàn xác định, khác nhau giữa các
quốc gia.

• Nguyên tắc chung được áp dụng ở mỗi quốc gia là tránh cáp chéo
và chồng chéo với các hoạt động khác, ví dụ khai thác cát.

• Tương tác với các hoạt động đánh bắt cá cũng được giảm thiểu, ví
dụ bằng cách cấm thả neo (Hà Lan) hoặc yêu cầu chôn cáp ngầm
hoặc bảo vệ thích hợp (Scotland).

• Đức đã thực hiện các quy tắc cụ thể để bảo vệ các cộng đồng sinh
vật đáy biển
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Các trang trại gió ngoài khơi, cáp và đường ống
Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Khoảng cách đến OWF

Hành lang cáp "chồng lên nhau" với 

OWF (để truyền năng lượng, được tạo 

ra bởi OWF). Các khu vực dành cho 

OWF được chỉ định để sản xuất cũng 

như truyền tải năng lượng.

Khoảng cách thích hợp, theo

quy định là 500 m.

Đối với cáp thông tin liên lạc, khoảng cách giữa 

trang trại điện gió và cáp hiện có có thể lên đến 

750 m hoặc ít hơn nếu có thể. Đối với các loại 

cáp và đường ống khác, khoảng cách là 500 m 

hoặc nhỏ hơn, nếu có thể.

Rủi ro của các đơn vị phát triển dự án.

Nhưng cũng sử dụng cáp và đường ống trong phân tích 

cơ hội và hạn chế và lập kế hoạch xung quanh chúng 

cho phù hợp.

Khoảng cách định tuyến

song song
50 m giữa các dây cáp (có ngoại lệ).

100 m; sau hai hệ thống cáp 

200 m.
Không xác định.

Vùng an toàn
250 mét với các hoạt động có thể gây

hại cho cáp

500 m, ít hơn có thể sau khi

thỏa thuận.

500 m (cả hai bên), ít hơn có thể sau khi thỏa

thuận.

Hành lang sửa chữa cáp dài tối thiểu là 50m và tối đa là 

200m tùy thuộc vào độ sâu của nước. 750m ngăn cách 

giữa cáp và lắp đặt năng lượng tái tạo.

Vùng an toàn của tàu bảo dưỡng cáp là tất cả các tàu 

giữ thông thoáng ít nhất 1 NM trong khi cáp đang hoạt 

động.

Vùng làm việc = 500m một bên của cáp hiện có

Khu vực nguy hiểm = bắt đầu từ 250m.

Độ che phủ Có Có Có

Thông số kỹ thuật Trong giấy phép. 

Nên tránh các khu vực nhạy

cảm cao (các khu vực sinh học

được bảo vệ).

Cáp thông tin liên lạc mới không được ưu tiên đi

qua các bãi gió.

Không có khu vực quy hoạch hoặc hành lang cáp nào 

được xác định trong NMP. SG sẽ tìm cách phát triển 

quy hoạch không gian cho ưới điện ngoài khơi.

Bó Các hành lang được dự kiến trong MSP.
Định tuyến song song càng 

nhiều càng tốt.
Định tuyến song song càng nhiều càng tốt. Có trong một số trường hợp.

Giao lộ
Đôi khi không thể tránh khỏi những giao 

cắt, nhưng nên tránh.

Tránh giao nhau, nếu cần, chỉ 

cần đi theo góc phải; khoảng 

cách giữa các điểm quay 250 

m.

Thỏa thuận vượt cáp được thiết lập để xác định các cáp 

hiện có và dự kiến mà cáp mới sẽ tiếp cận gần hoặc cắt 

ngang.

Điều kiện đáy biển
Không có điều khoản cụ thể về điều 

này.

Cáp ngầm dưới biển nên được chôn ở những nơi khả

thi, hoặc được bảo vệ thích hợp, ví dụ: nệm bê tông để

giảm xung đột và ngăn ngừa hư hỏng cho cáp.

Tránh bị tác động

Qua hành lang;

Thông qua giấy phép đặt cáp và giấy 

phép môi trường.

Phương pháp đặt nhẹ nhàng, 

giảm gia nhiệt cặn (tuân thủ tiêu 

chí 2 K).

Không cho phép neo đậu

Thỏa thuận vượt cáp được thiết lập để xác định các cáp

hiện có và dự kiến mà cáp mới sẽ tiếp cận gần hoặc cắt

ngang. Cáp được chôn và bảo vệ để giảm thiểu xung

đột với hoạt động đánh bắt.

Tương tác giữa đất liền 

– biển 

Phối hợp với các cơ quan chức năng về 

quy hoạch và cấp phép đất đai.

Phối hợp với lưới truyền tải trên 

mặt đất.

Cáp từ công viên gió đến bờ biển băng qua khu

vực khai thác cát. Không bao gồm khoảng cách

500m cả hai bên đối với việc khai thác cát. Có

các tuyến cáp ưu tiên qua khu vực khai thác cát

đến bờ biển. Các tuyến này đi theo các tuyến

cáp khác hoặc các khu vực mà số lượng hoặc

chất lượng của cát không đủ.

Điều chỉnh

Về hành lang: có, nếu được Bộ trưởng 

Bộ Biển Bắc và Bộ trưởng Bộ Năng 

lượng chấp nhận.

Có thể, ví dụ: do điều kiện địa 

chất.

Các vấn đề xuyên biên 

giới

Định tuyến cáp qua các hành 

lang ranh giới xác định.

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi Tổng quan về khu vực Biển Bắc
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Trang trại gió ngoài khơi và các vấn đê về quy hoạch

• Các vấn đề quy hoạch sau đây như dầu khí, khai thác cát và sỏi, 
du lịch và giải trí, tài sản văn hóa, nghiên cứu biển, sử dụng quân
sự, đổ bom đạn hoặc trầm tích được cho là ít xung đột với các
trang trại điện gió ngoài khơi và được coi là cản trở sự phát triển
của gió ngoài khơi;

• Ở hầu hết các quốc gia ở Biển Bắc, các trang trại điện gió ngoài
khơi được phân bổ ở các khu vực khác ngoài các hoạt động này.
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Trang trại gió ngoài khơi và các vấn đê về quy hoạch
Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Dầu khí Không có ở Bỉ. Không có ở Đức.

Nếu một mỏ dầu / khí vẫn chưa được sản xuất và có một nhượng

quyền / giấy phép được đưa ra (hoặc thậm chí đã được chứng minh

là một triển vọng): một thỏa thuận riêng phải được thực hiện với chủ

sở hữu nhượng quyền về quy hoạch, vị trí, bố cục của kế hoạch. Khi 

có dàn khoan: Trong vòng 5 hải lý tính từ dàn khoan có sàn trực

thăng, không được phép có chướng ngại vật trên biển (với độ cao

nhất định) khi chuyến bay chỉ do hoàn cảnh trên thiết bị (‘mù’). 

Khoảng cách giữa dàn khoan không có cơ sở trực thăng và trang

trại điện gió ít nhất là 500 m. Khoảng cách này cũng áp dụng cho 

các bệ phía trên các mỏ khí rỗng sẽ được sử dụng để lưu trữ CO2

Không nên phát triển các công trình gió 

ngoài khơi trong các khu công nghiệp 

dầu khí.

Khai thác cát sỏi

Các trang trại gió được phân bổ ở các khu vực khác

ngoài khu vực khai thác cát sỏi. Một số đã thay thế các

khu vực khai thác trước đây. Có một sự chồng chéo, 

nhưng điều này được giải quyết bằng thời gian: việc

khai thác có thể diễn ra, miễn là cuộc khảo sát cuối

cùng cho OWF chưa diễn ra. Sau tối đa 30 năm, khu

vực OWF nằm chồng lên khu vực khai thác cát phải

sẵn sàng để khai thác cát

Trong trường hợp sử dụng đồng thời đất

thông qua thăm dò và khai thác nguyên liệu

thô và OWE, cần tìm kiếm sự phối hợp tốt

nhất về lợi ích.

Về nguyên tắc, năng lượng gió là ngoài 12 dặm (trừ hai lĩnh vực

được phân bổ gần đây từ 10 đến 12 dặm). khai thác cát là chủ yếu

trong vùng 12 dặm. Điều chỉnh: Xem dưới cáp mối quan hệ với khai

thác cát và các tuyến cáp.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép 

(Crown Estate Scotland) nên giảm thiểu 

tác động của sự chồng chéo tiềm ẩn -

hiện tại không có trích dẫn nào.

Du lịch và giải trí

Các tàu du lịch không được phép đi qua OWF. Duy trì

khoảng cách thích hợp so với bờ biển để không cản trở

tầm nhìn ra cảnh biển.

Không có tác động dự kiến. Giữ khoảng cách

xa với đường bờ biển do tầm nhìn và Vườn

quốc gia. Chiều cao trung tâm giới hạn ở 

125m nếu có thể nhìn thấy từ bờ biển. Có thể

có ngoại lệ thông qua thủ tục chính thức về độ

lệch so với mục tiêu lập kế hoạch (ví dụ: chiều

cao).

Các tàu giải trí đến 24 m được phép đi giữa gió nhưng chỉ được

phép đi vào ban ngày. Không có neo và sáu quy tắc khác. Tránh xa

các tuabin gió với khoảng cách 50 m và 500 m tới bệ.

Các tuyến đường RYA và các khu vực đi 

thuyền đã được xem xét để tìm kiếm các 

khu vực có mức hạn chế thấp. Ngoài ra, 

dữ liệu khảo sát du lịch và giải trí từ 

2015/16 cũng được sử dụng.

Tài sản văn hóa

Tài sản văn hóa Những tài sản văn hóa đã biết cũng 

như những tài sản được phát hiện trong quá trình này 

phải được bảo quản.

Các tài sản văn hóa đã biết cũng như các tài

sản được phát hiện trong quá trình này phải

được bảo quản.

Các tài sản văn hóa đã biết cũng như các tài sản được phát hiện 

trong quá trình này phải được bảo quản.

Các tài sản văn hóa đã biết cũng như 

các tài sản được phát hiện trong quá 

trình này phải được bảo quản. Báo cáo 

ĐTM cũng nên đề cập đến di sản văn 

hóa.

Nghiên cứu biển Cho phép trong OWF.

Các khu vực dành riêng cho nghiên cứu biển, 

đặc biệt. Các nghiên cứu dài hạn phải được

tính đến khi đánh giá các kế hoạch và dự án. 

Phải duy trì một khoảng cách thích hợp với 

các trạm quan trắc.

Chương trình nghiên cứu lớn, dài hạn, được điều hành bởi chính

phủ (WOZEP) để tìm hiểu và điều chỉnh các điều kiện và quy tắc cho 

giấy phép.

Sử dụng quân sự
Các tàu quân sự được phép ở OWF. Nhưng hầu hết 

các khu vực tập trận đều nằm ngoài OWF.

Không làm ảnh hưởng đến an ninh của quốc

gia và liên minh quốc phòng. Các khu vực

huấn luyện quân sự có thể chồng lấn với 

OWF. Xem xét các khu vực lặn của tàu ngầm

NATO.

Khoảng cách giữa hai hoạt động đó là nhỏ nhất 500 m.

Các khu vực diễn tập quân sự được

xem xét trong việc tìm kiếm các khu vực

có mức độ hạn chế cao.

Đổ bom, đạn hoặc trầm tích

Không được đổ trong khu vực OWF, trừ khi được phép 

đặc biệt (trong giấy phép). Khu vực đổ bom, đạn được 

phân bổ ở những nơi khác trong MSP.

Các quy định không cần thiết, các địa điểm

được hiển thị cho mục đích thông tin. Không

có quy định cần thiết, vì không có các hoạt

động hiện tại và kế hoạch trong EEZ. Khu vực

bãi chứa bom, đạn trước đây trong EEZ được

hiển thị cho mục đích thông tin.

Những địa điểm này không nằm trong vị trí của các trang trại gió.

Các khu vực bãi thải ngoài khơi (đóng

hoặc mở) không tương thích với sự phát

triển của gió ngoài khơi.

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi Tổng quan về khu vực Biển Bắc.



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió ngoài khơi và các vấn đê về quy hoạch

 

 

Figure 14. Oil and Gas Platforms in Vietnam 

Source: Wind Minds as cited by Netherlands Enterprise Agency, 2019 

Hình 14. Dàn khoan dầu khí ở Việt Nam
Nguồn: Wind Minds được trích dẫn bởi Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan, 2019



6. Quy định về An toàn và Môi trường

Trang trại gió và các tiêu chí bố trí

• Các quốc gia ở Biển Bắc xác định các tiêu chí bố trí và lựa chọn địa điểm khác
nhau trong các trang trại điện gió.

• Hà Lan quy định khoảng cách cụ thể giữa các tuabin, với mục đích tối ưu hóa
sự chung sống với nghề cá.

• Các quốc gia khác không xác định tiêu chí bố trí nghiêm ngặt, mặc dù Đức
yêu cầu bố trí hiệu quả nói chung.

Bỉ Đức Hà Lan Scotland

Thông số kỹ thuật Chưa quyết định Chọn địa điểm hiệu quả làm tiêu chí lập kế hoạch.

Hai lựa chọn: nhỏ gọn (khoảng cách 800 m 

giữa hai tuabin gió) hoặc rộng (1200 m) 

đang được thương lượng với ngư dân.

Khoảng cách an toàn
Khoảng cách an toàn - Khoảng cách đến OWF lân cận: 

năm lần đường kính rôto, min. 750 m.

Sử dụng nhiều lần cách tuabin gió ít nhất 

50 m (bao gồm khu vận hành / bảo dưỡng) 

và 500 m từ dàn khoan

Sử dụng nhiều lần cách tuabin 

gió ít nhất 50 m (vùng hoạt động) 

và 500 m trong quá trình bảo trì.

Khoảng cách giữa 

các tuabin
Không có khoảng cách tối thiểu 800 – 1200 m.

Đường bay trực 

thăng

Hành lang tiếp cận và xuất phát của các giàn khoan ngoài

khơi phải cách nhau ít nhất 150 ° và phải được xác định

dọc theo hướng gió chính dự đoán. Chúng phải được lập

kế hoạch theo một đường thẳng dọc theo toàn bộ chiều

dài của chúng.

Nguồn: SEANSE (2019). Tiêu chí quy hoạch cho năng lượng gió ngoài khơi Tổng quan về khu vực Biển Bắc.



7. An toàn kết cấu hàng hải

Luật Hàng hải Việt Nam

Bảo vệ công trình hàng hải theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam hiện hành (2015được áp dụng
cho các công trình hạ tầng gió ngoài khơi. Bao gồm:

Bảo vệ các công trình biển (Điều 124):
• Bảo vệ bao gồm a) tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, và b) các biện pháp

ngăn chặn, kiểm soát và đối phó với các hành vi xâm phạm (mục 1);
• Phạm vi bảo vệ bao gồm các phương tiện gắn liền, bộ phận trên không, bộ phận dưới

nước và bộ phận dưới đất (phần 2);
• Cấm lắp đặt gây ảnh hưởng đến an toàn khai thác công trình cảng biển và các kênh

hàng hải.
Các quy tắc và bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải (điều 125):
• Việc bảo vệ công trình biển phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan

cùng với các tiêu chuẩn kỹ thuật (mục 1);
• Ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về quy hoạch phát triển công trình biển (phần 2);
• Phương án bảo vệ các công trình biển (phần 3).
Mở rộng bảo vệ các công trình biển (điều 126):
• Các quy định của điều này về mức độ bảo vệ sẽ được áp dụng cho các trang trại điện

gió ngoài khơi. Bao gồm: tuabin gió ngoài khơi có thể tương tự như các thiết bị của các
cảng dầu ngoài khơi (phần 1b); luồng hàng hải (trong trang trại điện gió ngoài khơi) 
(phần 1c); hệ thống báo hiệu (mục 1d); các bộ phận trên không và dưới mặt đất của các
công trình biển (phần 1e);

• Chi tiết về mức độ bảo vệ (phần 2);
• Các điều khoản cụ thể có thể được Chính phủ thông qua (phần 3).



7. An toàn kết cấu hàng hải

Luật Hàng hải Việt Nam

Ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong quá trình bảo vệ
các công trình hàng hải (điều 127):
• Báo cáo Cảng vụ hàng hải khi công trình bị xâm phạm hoặc có nguy cơ mất an 

toàn (mục 1);
• Áp dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ công trình biển và giảm

thiểu mọi tổn thất có thể xảy ra; báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chính
quyền địa phương (mục 2);

• Sự tuân thủ nghiêm ngặt của chủ đầu tư dự án hoặc đơn vị vận hành; áp dụng
các biện pháp ứng phó và giảm thiểu tai nạn; thiết lập các cảnh báo hoặc báo
động cần thiết để đảm bảo an toàn cho vùng lân cận của công trình biển đó; và, 
giảm thiểu bất kỳ hậu quả nào để đưa công trình biển vào hoạt động một cách
an toàn (phần 3);

• Hợp tác giữa cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương, cảng vụ và chủ
dự án trong việc xử lý rủi ro, xâm phạm, ứng phó và giảm thiểu tai nạn theo
quy định của pháp luật (mục 4).

Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải (Điều 128):
• Lắp đặt các thiết bị, bảo vệ môi trường và có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

và hóa chất nguy hiểm (phần 1);

• Tuân thủ pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường (mục 2).



8. Ngừng hoạt động

Các chính sách

• Nguyên tắc chung mà hầu hết các quốc gia theo đuổi đối với phát triển trang trại
điện gió ngoài khơi là khi kết thúc vòng đời dự án trang trại điện gió, các bên nhận
nhượng quyền có trách nhiệm phải khôi phục lại tình trạng cũ của khu vực này
bằng chi phí của mình (Bảng 13).

• Trong số các quốc gia ở khu vực Biển Bắc, Đan Mạch có chính sách toàn diện nhất
đối với việc ngừng hoạt động các tuabin gió ngoài khơi.

• Có khung pháp lý quản lý việc ngừng hoạt động trang trại điện gió;
• Giấy phép xây dựng cũng đã ghi rõ yêu cầu ngừng hoạt động;
• Kế hoạch ngừng hoạt động, cùng với đánh giá tác động môi trường trước
thời hạn, phải được đệ trình 2 năm trước khi giấy phép hết hạn;
• Một khoản tiền đảm bảo được yêu cầu phải được ký gửi vào khoảng nửa
vòng đời của tuabin ngoài khơi. Số tiền này sẽ được sử dụng nếu những
người được nhượng quyền không thể đáp ứng các yêu cầu ngừng hoạt động;
• Có thể yêu cầu xác minh của bên thứ ba về chi phí tháo dỡ.
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Các chính sách

Nguồn: Liên minh Châu Âu (2019). Phân tích thị trường. Decom Tools 2019 (Các khái niệm sáng tạo về sinh

thái để kết thúc vòng đời của các trang trại năng lượng gió ngoài khơi): 

https://northsearegion.eu/media/11753/market-analysis_decomtools.pdf

Bỉ

• Ở Bỉ chưa có luật cụ thể về việc ngừng hoạt động và các quy trình mới để ngừng hoạt động sẽ cần được phát triển trong những năm tới.

• Giấy phép cá nhân cho các trang trại gió ngoài khơi có các nghĩa vụ sau đây liên quan đến việc ngừng hoạt động của mỗi dự án:

(a) Bảo lãnh ngân hàng cho việc ngừng hoạt động được thiết lập và là điều kiện để sử dụng giấy phép

(b) Việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của địa điểm được ghi trong giấy phép.

(c) Hệ thống và thời gian ngừng hoạt động cũng như các giải pháp thay thế khả thi sẽ cần sự chấp thuận của các chính phủ / cấp quản trị khác nhau.

Đan Mạch

• Hoạt động ngừng hoạt động trang trại điện gió được quy định bởi cả các quy tắc quốc tế và luật pháp quốc gia và được quy định trong “Giấy phép ngừng

hoạt động” do Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) cấp cho người được nhượng quyền của các trang trại gió ngoài khơi cụ thể dự kiến ngừng hoạt động.

• “Giấy phép Xây dựng” từ DEA, được cấp cho người được nhượng quyền trước khi lắp đặt một trang trại điện gió ngoài khơi nêu rõ rằng người được

nhượng quyền có nghĩa vụ bằng chi phí của mình khôi phục lại tình trạng cũ của khu vực, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp khắc phục và làm sạch

cần thiết lên.

• Người được nhượng quyền phải đệ trình kế hoạch ngừng hoạt động của các tuabin và dây cáp để xin DEA phê duyệt.

• Kế hoạch phải được đệ trình không quá hai năm trước khi giấy phép sản xuất điện hết hạn hoặc hai năm trước ngày mà một hoặc nhiều cơ sở dự kiến sẽ

phục vụ mục đích của họ.

• Đánh giá chi tiết về các tác động môi trường có thể có trong kế hoạch phải được đệ trình cùng với kế hoạch ngừng hoạt động.

• Người được nhượng quyền phải cung cấp một sự đảm bảo đầy đủ cho việc ngừng vận hành nhà máy cần được DEA chấp thuận. Bảo đảm phải được cung

cấp trong vòng 12 năm sau khi tuabin đầu tiên được kết nối với lưới điện và bắt đầu sản xuất năng lượng. Điều này tương ứng với khoảng một nửa vòng

đời của tuabin ngoài khơi.

• Khoản bảo lãnh ít nhất phải là 600 triệu DKK (khoảng 80 triệu €) trừ khi DEA chấp thuận số tiền thấp hơn. Nếu người được nhượng quyền không đáp ứng

nghĩa vụ dọn dẹp khu vực, các chi phí cho việc dọn dẹp sẽ được người bảo lãnh thanh toán trong phạm vi mà khoản bảo lãnh bao gồm các chi phí này.

• DEA có thể yêu cầu xác minh của bên thứ ba về việc đánh giá chi phí tháo dỡ.

Đức

• Các kế hoạch phát triển năng lượng gió ngoài khơi hiện tại ở Đức không bao gồm các khía cạnh ngừng hoạt động hoặc đổi mới của các tuabin đã cũ.

• Việc ngừng hoạt động của các công viên gió trên bờ ở Đức được quy định khác nhau tùy thuộc vào các bang liên bang của Đức và khuôn khổ pháp lý của 

họ.

• Ví dụ, vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ liệu nền móng của trang trại gió có phải bị loại bỏ hoàn toàn hay chỉ một phần khi tồn tại các cách hiểu khác nhau về

một quy định quốc gia không rõ ràng có hiệu lực cũng như các thỏa thuận cụ thể trong việc xây dựng hợp đồng

Hà Lan

• Quy định về ngừng hoạt động ngoài khơi quy định rằng các trang trại điện gió ngoài khơi và cáp được sử dụng để kết nối chúng với lưới điện trên đất liền

phải được loại bỏ khi chúng không còn được sử dụng nữa.

• Việc dỡ bỏ các trang trại gió ngoài khơi hoặc cáp xuất khẩu tuân theo một kế hoạch dỡ bỏ mà nhà phát triển dự án soạn thảo ít nhất bốn tuần trước khi bắt

đầu giai đoạn dỡ bỏ.

https://northsearegion.eu/media/11753/market-analysis_decomtools.pdf
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Các chính sách

Nauy

• Việc ngừng hoạt động của các trang trại gió ngoài khơi rất có thể sẽ theo sau các hoạt động của ngành dầu khí.

• Các quy tắc và quy định nêu rõ rằng tất cả các công trình phải được gỡ bỏ khi chúng không hoạt động nữa.

• Phương pháp tháo dỡ chính là cắt các thiết bị thành các phần / mô-đun nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tùy thuộc vào sức nâng của tàu cần trục, sau đó vận

chuyển các phần này lên bờ trên boong của sà lan hoặc bằng cách kéo.

• Các cơ sở tiếp nhận đặc biệt đã được thành lập để tháo dỡ các phần / mô-đun để tái sử dụng hoặc tái chế các thành phần và vật liệu.

Anh
• Các trang trại điện gió ngoài khơi ở khu vực Biển Bắc có giấy phép hàng hải trong 25 năm.

• • Trước khi cấp phép, các nhà phát triển đã được hỏi cách họ dự định gỡ bỏ cài đặt và cách xử lý chi phí.

Nguồn: Liên minh Châu Âu (2019). Phân tích thị trường. Decom Tools 2019 (Các khái niệm sáng tạo về sinh

thái để kết thúc vòng đời của các trang trại năng lượng gió ngoài khơi): 

https://northsearegion.eu/media/11753/market-analysis_decomtools.pdf

https://northsearegion.eu/media/11753/market-analysis_decomtools.pdf


8. Ngừng hoạt động

Chi phí

• Một nghiên cứu ở Anh cho thấy chi phí ngừng hoạt động có thể dao động từ
52.000 USD đến 145.000 USD cho mỗi MW công suất lắp đặt tùy thuộc vào vị
trí, độ sâu và điều kiện địa phương của các trang trại điện gió khác nhau;

• Dự án mới ở Châu Âu phân bổ khoảng 2 đến 3% chi phí vốn của các cơ sở gió
mỗi năm để trang trải chi phí ngừng hoạt động;

• Một ước tính ở Anh cho thấy cấu trúc của chi phí ngừng hoạt động như sau:
• 40% chi phí chuẩn bị trang trại gió ngoài khơi;
• 35% tháo dỡ móng;
• 19% huy động/ngừng huy động đội tàu;
• 6% tháo rời.

• Thời gian ngừng hoạt động ước tính dao động từ 0,7 đến 1,7 ngày cho mỗi
MW tùy thuộc vào cấu trúc địa điểm và kỹ thuật ngừng hoạt động.



9. Kết luận

• Hiệu quả của việc phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam sẽ không khác với
những kinh nghiệm quốc tế này;

• Các thông lệ quốc tế tốt nhất nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một chiến lược
quốc gia nhất quán và các hướng dẫn rõ ràng về quy hoạch và lựa chọn địa điểm
liên quan đến các vấn đề chính;

• Các tác động tiêu cực đến môi trường có thể là không đáng kể và có thể, thậm chí
có thể xảy ra, ở những khu vực có vấn đề đánh bắt quá mức, sẽ có những lợi ích
tích cực về môi trường về sự đa dạng và phong phú của sinh vật biển;

• Cần có một chính sách toàn diện cho việc ngừng hoạt động để đảm bảo rằng các
nhà nhượng quyền trang trại điện gió ngoài khơi sẽ có thể phân bổ nguồn vốn cần
thiết để khôi phục các địa điểm về tình trạng ban đầu khi kết thúc vòng đời dự án;



9. Kết luận

Kết luận chung là phát triển điện gió ngoài khơi là một lựa chọn hấp dẫn đối với Việt
Nam về nguồn tài nguyên sẵn có, chi phí, tác động môi trường tiềm ẩn và an ninh
năng lượng quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng các tác động môi trường là
thấp và có thể được giải quyết ở giai đoạn lập kế hoạch và một chiến lược quốc gia
nhất quán sẽ là cơ sở cho sự phát triển lâu dài của điện gió ngoài khơi như một thành
phần quan trọng trong công suất phát điện trong tương lai của Việt Nam.
.
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