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Utskottet för framställningar

17.7.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0267/2007, ingiven av Seija Pahl (finsk medborgare), med stöd 
av lokala organisationer, mot ett stadsutvecklingsprojekt i ett 
Natura 2000-våtmarksområde

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot ett väldigt bostadsbyggnadsprojekt (40 000 bostäder) i närheten 
av ett område klassat som våtmark enligt Ramsar-konventionen och som fågelskyddsområde i 
enlighet med direktiv 79/409/EEG. Dessutom ligger det berörda området inom 
Natura 2000-nätverket.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 november 2007

Bakgrund/faktasammanfattning/historia

Enligt framställningen har de finska myndigheterna och Helsingfors stadsplaneringsnämnd 
börjat utarbeta en stadsplan som omfattar ett betydande bostadsbyggnadsprojekt i närheten av 
ett område som klassificerats som våtmark av internationell betydelse enligt 
Ramsar-konventionen från 1971 och som ett särskilt skyddsområde enligt rådets 
direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar1 (namnet på området i 
Natura 2000-dataformuläret är ”Vanhankaupunginlahden lintuvesi” och områdeskoden är

                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979.
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FI0100062). Det betecknas också som område av gemenskapsintresse enligt rådets
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt av vilda djur och växter1. Storleken på 
Natura 2000-området är 316 ha. 

Framställningen

Framställaren protesterar mot ett stort bostadsprojekt i Helsingfors i närheten av ett område 
som klassificerats som särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet och som ett område av 
gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet. Framställaren hävdar att varje form av 
byggnation i området kommer att göra stor skada på naturen kring byggplatsen. 

Kommissionens kommentarer till framställningen

Bestämmelserna om skydd av områden som har utsetts till särskilda skyddsområden enligt 
fågeldirektivet eller föreslagits som områden av gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet 
finns i artikel 6 i detta direktiv. I denna bevarandeordning fastslås bland annat att effekterna 
av projekt som kan förväntas få betydande inverkan på ett Natura 2000-område måste 
bedömas på ett lämpligt sätt och att sådana projekt endast kan godkännas under vissa 
förutsättningar. 

Å andra sidan bör en plan eller ett program för stadsbyggnad eller markanvändning 
underkastas en strategisk miljöbedömning enligt direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa 
planers och programs miljöpåverkan.

Om det är troligt att den bostadsbyggnadsplan som nämns i framställningen kommer att få en 
betydande inverkan på ett Natura 2000-område, så som framställaren gör gällande, är det 
vederbörande finska myndigheters ansvar att se till att ovan nämnda bestämmelser iakttas. 
Detta innebär att myndigheterna måste se till att en riktig bedömning av planens inverkan på 
naturen genomförs innan tillstånd beviljas. 

Framställningen innehåller inga uppgifter som tyder på att de finska myndigheterna har fattat 
några beslut med avseende på bostadsutvecklingsplanen som skulle bryta mot gemenskapens 
naturskyddslagstiftning. I framställningen lämnas inga uppgifter om i vilket skede 
planförslaget för närvarande befinner sig i och det verkar som om det alltjämt befinner sig i 
projekteringsskedet. 

                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992.
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Slutsats

De uppgifter som framställaren lämnar innehåller ingen information som tyder på att 
gemenskapslagstiftning har överträtts med avseende på det stadsbyggnadsprojekt som nämns i 
framställningen. Kommissionen har därför inte möjlighet att ingripa.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 17 juli 2008

Bakgrund
Kommissionen har sedan sitt meddelande till utskottet för framställningar i november 2007 
deltagit i utskottets möte den 24 januari 2008. Utskottet beslutade vid detta möte att skicka ett 
brev till de finska myndigheterna för att ställa frågor om utvecklingsplanerna. Kommissionen 
har fått en kopia av svaret av den 11 april 2008 från det finska miljödepartementet, men den 
känner inte till innehållet i utskottets brev till Finland. 

Kommissionens kommentarer till den kompletterande information som lämnats av 
miljödepartementet

Miljödepartementet förklarar kraven i den finska lagstiftningen med avseende på 
Natura 2000-nätverket och naturvärden vid markanvändningsplanering. Det klargör också 
vilken ställning de regionala, general- och detaljplanerna i fråga har. Dessutom lämnar 
departementet uppgifter om förvaltningsplanen för Natura 2000-området för perioden 
2005-2014 och arbetsgruppen för övervakning och forskning rörande Natura 2000-området 
med företrädare från staden Helsingfors, det finska miljöinstitutet, det regionala miljöcentret 
Uusimaa och miljödepartementet. 

Kommissionen har kontrollerat generalplanen med avseende på förpliktelserna i artikel 6 i 
livsmiljödirektivet. Planen innehåller en Natura 2000-bedömning och bekräftar behovet av att 
vidta mildrande åtgärder för att minska skadliga effekter på fågelpopulationen i 
Natura 2000-området. I planen fastslås också att mildrande åtgärder kommer att beaktas 
ytterligare i detaljplanerna. Enligt miljödepartementet innehåller de existerande detaljplanerna 
mildrande åtgärder som tidsbegränsningar för byggnadsarbeten under häckningssäsongen. 
Dessutom omfattar förvaltningen av Natura 2000-området tillträdesbegränsningar. 

Enligt brevet har än så länge inget slutligt beslut fattats om den framtida markanvändningen i 
Kivinokka-området (som ligger vid den södra gränsen av Natura 2000-området) som är av 
särskild betydelse för framställaren. Detta område kommer att täckas av en särskild partiell 
generalplan eller behandlas i samband med en mer omfattande översiktsplanering. Inverkan 
på Natura 2000-värden kommer att bedömas i enlighet därmed. Miljödepartementet bekräftar 
att det kommer att krävas en detaljplan för varje slags bostadsprojekt i detta område. 

Brevet från de finska myndigheterna innehåller inga antydningar om överträdelser av 
gemenskapens naturskyddslagstiftning med avseende på markanvändningsplanerna kring det 
Natura 2000-område som nämns i framställningen. 

Slutsats

Bostadsutvecklingsplaner, såsom den plan som gäller Natura 2000-området 
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Viikki-Vanhankaupunginlahti, genomförs vanligtvis stegvis under en lång tidsperiod. Under 
sådana förhållanden får de nationella tillstånds- och tillsynsmyndigheterna en avgörande roll 
för att se till att en vederbörlig bedömning av planens inverkan på Natura 2000-området i 
samband med andra planer eller projekt genomförs innan planen godkänns. Vederbörande 
myndigheter måste se till att de förpliktelser som fastställs i artikel 6.3 och 6.4 i 
livsmiljödirektivet iakttas.

Den information som kommissionen har fått innehåller inte något som tyder på att de beslut 
som de finska myndigheterna har fattat med avseende på markanvändningsplanerna eller 
deras genomförande skulle bryta mot gemenskapens naturskyddslagstiftning. Kommissionen 
har därför inte möjlighet att ingripa.
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