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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0468/2007 af Jan Terkel Nielsen, dansk statsborger, om overtrædelse 
af EU's miljøregler i forbindelse med et projekt til opførelse af ferieboliger i 
Danmark

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de danske myndigheder har godkendt opførelsen af 20 ferieboliger 
på den lille danske ø, Årø. Andrageren understreger, at hele øen er omfattet af EU's habitat-
område 96, og at projektet til opførelse af ferieboliger dermed overtræder EU-lovgivningen på 
miljøområdet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Andrageren er bekymret over foreslået anlægsarbejde, som vil berøre et "internationalt 
naturbeskyttelsesområde" på den lille ø Årø i det sydvestlige Danmark. Han gør gældende, at 
den pågældende ø både er udpeget i henhold til Ramsar-konventionen om vådområder og er et 
Natura 2000-område under habitatdirektivet.

I 2005 og 2006 afslog de nationale myndigheder ansøgninger fra de lokale myndigheder 
(Haderslev kommune) vedrørende opførelse af ferieboliger på øen. I 2007 vedtog Folketinget 
et landsplandirektiv (Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i 
Sønderjylland), som åbner mulighed for at opføre 20 ferieboliger på øen.

Andrageren er bekymret for, at muligheden for at opføre 20 ferieboliger i et internationalt 
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naturbeskyttelsesområde vil få konsekvenser for området, og han frygter skadelige virkninger 
på de leveområder og arter, som øen er blevet udpeget til.

Dette område er også blevet klassificeret som et vådområde af international betydning i 
henhold til Ramsar-konventionen, men Fællesskabets interesse omfatter den klassificering 
som et særligt beskyttet område og som lokalitet af fællesskabsbetydning, som er foretaget i 
henhold til forpligtelserne i Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle2 og 
Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter3. Kommissionen 
kan bekræfte, at den lille ø Årø er blevet udpeget af Danmark og indgår i Natura 2000-nettet 
af beskyttede områder. 
Den videnskabelige begrundelse for klassifikationen er en række naturtyper, herunder 1330 
(strandenge) og 3150 (næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Øen 
er desuden levested for visse fuglearter og andre arter, herunder circus aeroginosus (rørhøg) og 
rana arvalis (spidssnudet frø) og bufo calamita (strandtudse).

Andrageren har ikke medsendt oplysninger om det vedtagne landsplandirektiv, men det er 
lykkedes Kommissionen af finde det på den nationale hjemmeside. Andragendet indeholder 
ingen informationer, som kan føre til den konklusion, at der vil ske et tab af naturtyper eller 
vigtige bevaringsværdige arter eller væsentlige forstyrrelser af de arter, som området er blevet 
klassificeret for. 

At et område er klassificeret under habitatdirektivet er ikke ensbetydende med et forbud mod 
andre aktiviteter i området. Planlagte aktiviteter skal imidlertid underkastes en vurdering af 
deres potentielle indvirkning på de naturtyper og arter, som området er udpeget for. Dette 
fremgår af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, som fastslår, at alle planer eller projekter, der 
ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for en Natura 2000 lokalitets forvaltning, men 
som kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger 
på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Artikel 6 i direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter fastlægger procedurerne for 
sådanne vurderinger. Kommissionen har noteret sig, at de danske nationale myndigheder har 
gennemført en sådan vurdering (ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for vildtbiologi 
og Biodiversitet, den 21. august 2006) til brug for landsplandirektivet. Det bemærkes også, at 
der foreslås afbødningsforanstaltninger, som ikke kun skal afbøde, men også forbedre 
forholdene for de pågældende arter. Konklusionen af denne vurdering er, at projektet under 
hensyntagen til gennemførelsen af afbødningsforanstaltningerne ikke vil have nogen 
væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller arter, som området er udpeget for, eller 
som er anført i bilag IV til habitatdirektivet eller bilag 1 til fugledirektivet. 

Hvad angår anvendelsen af direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, bemærkes det endvidere, at en sådan vurdering angives 
at være blevet gennemført i forbindelse med landsplandirektivet.

Landsplandirektivet baner vejen for de næste trin i planlægningsprocessen (planlægning på 
kommunalt og lokalt niveau), som i sidste ende kunne føre til en tilladelse til at opføre 20 

                                               
1 EFT L 206, 22.7.1992, s. 7-50
2 EFT L 103, 25.4.1979, s. 1-18
3 EFT L 206, 22.7.1992, s. 7-50
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ferieboliger. Det bemærkes, at artikel 6 og 12 i habitatdirektivet skal overholdes under denne 
procedure.

Konklusioner

Kommissionen bemærker, at artikel 6 i habitatdirektivet er blevet overholdt for det 
pågældende område; der er blevet gennemført en konsekvensvurdering, og der er fastlagt 
betingelser for den efterfølgende planlægnings- og anlægsproces (ændring til kommunalplan 
og udarbejdelse af lokalplan). I lyset af de tilgængelige oplysninger ser Kommissionen intet 
brud på fællesskabslovgivningen med hensyn til den procedure for det foreslåede 
anlægsarbejde (landsplandirektivet), som de relevante myndigheder i Danmark har anvendt."
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