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Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0468/2007, ingiven av Jan Terkel Nielsen (dansk medborgare), om 
överträdelser av EU:s miljökrav i samband med ett projekt för konstruktion av 
fritidshus i Danmark

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över att de danska myndigheterna har beviljat bygglov för 20 fritidshus 
på den lilla danska ön Ǻrø. Han betonar att hela denna ö ingår i EU:s 96:e livsmiljöområde 
och att fritidshusprojektet följaktligen utgör ett brott mot EU:s miljölagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen uppmanades att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008

Framställaren är orolig över att planerade anläggningar ska påverka ett ”internationellt 
naturskyddsområde” på den lilla ön Ǻrø i sydvästra Danmark. Han anger att ön i sin helhet 
både omfattas av Ramsarkonventionen om våtmarker och har utnämnts till ett 
Natura 2000-område inom ramen för habitatdirektivet.

Under 2005 och 2006 avvisade de nationella myndigheterna bestämt de lokala 
myndigheternas (Haderslev kommun) ansökningar om anläggandet av fritidshus på ön. 2007 
antog Folketinget ett ”landsplandirektiv” (landsplandirektivet för 11 fritidshusområden vid 
kusten i Sønderjylland), som gör det möjligt att uppföra 20 fritidshus på ön.

Framställaren är orolig för att möjligheten att bygga 20 fritidshus inom ett internationellt 
naturskyddsområde kommer att få följder för området, och han befarar att de livsmiljöer och 
arter som legat till grund för denna klassificering kommer att ta skada.
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Detta område har också utsetts till en våtmark av internationell betydelse inom ramen för 
Ramsarkonventionen, och gemenskapens intresse hänför sig därför till klassificeringarna som 
särskilt skyddsområde och område av gemenskapsintresse, som har fastställts för att uppfylla 
kraven i rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar1 och rådets 
direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter2. Kommissionen 
kan bekräfta att Danmark utsett den lilla ön Årø till skyddsområde och att den utgör en del av 
bevarandeområdena inom ramen för Natura 2000-nätverket. 

Den vetenskapliga motiveringen för klassificeringen är ett antal livsmiljötyper, däribland 
atlantiska havsstrandängar av typ 1330 och naturligt eutrofa sjöar med Magnopotaniom- eller 
Hydrocharition-vegetation av typ 3150. Området hyser vidare vissa fåglar och andra arter, 
däribland Circus aeroginosus (brun kärrhök), Rana arvalis (åkergroda) och Bufo calamita 
(strandpadda).

Framställaren ger ingen information om det ”landsplandirektiv” som antagits, men 
kommissionen har kunnat spåra det på den nationella webbplatsen. Framställningen innehåller 
ingen information som kan bekräfta att det kommer att uppstå en förlust av livsmiljöer eller 
arter som är viktiga att bevara, eller en betydande störning för de arter som ligger till grund 
för klassificeringen av området. 

Det faktum att ett område omfattas av habitatdirektivet innebär inte något förbud mot annan 
verksamhet i området. Den verksamhet som planeras ska emellertid bedömas med avseende 
på dess möjliga påverkan på de livsmiljöer och arter som ligger till grund för klassificeringen 
av området. Detta föreskrivs i artikel 6.3 i habitatdirektivet, enligt vilken alla planer och 
projekt som inte hänger samman med eller är nödvändiga för förvaltningen av området, men 
som kan påverka det på ett betydande sätt, ska på lämpligt sätt bedömas med avseende på 
deras betydelse för området och målsättningarna vad gäller bevarandet av det berörda 
området. Förfarandet för en sådan bedömning fastställs i artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Kommissionen har noterat att de 
danska nationella myndigheterna har utfört en sådan bedömning (utförd av Danmarks 
Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, den 21 augusti 2006) för 
”landsplandirektivet”. Man har också noterat att det föreslagits riskminskande åtgärder, som 
inte bara är avsedda att minska riskerna, utan också förbättra förhållandena för de aktuella 
arterna. Slutsatsen av denna bedömning är att projektet, med beaktande av genomförandet av 
de riskminskande åtgärderna, inte kommer att få några betydande negativa effekter på de 
livsmiljötyper eller arter som ligger till grund för klassificeringen av området, eller som finns 
med på förteckningen i bilaga IV till habitatdirektivet eller bilaga I till fågeldirektivet. 

Beträffande tillämpningen av direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan har man också noterat att en bedömning enligt uppgift har 
genomförts för ”landsplandirektivet”.

”Landsplandirektivet” banar de facto väg för de följande stegen i planeringsförfarandet 
(planering på kommunal och lokal nivå), vilket i slutändan kan leda till att bygglov beviljas 

                                               
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1–18.
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
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för 20 fritidshus. Instruktioner ges för att förfarandet ska ske i enlighet med artiklarna 6 
och 12 i habitatdirektivet.

Slutsatser

Kommissionen noterar att artikel 6 i habitatdirektivet har uppfyllts med avseende på det 
berörda området. En konsekvensbedömning har genomförts och villkor fastställs för den 
kommande planerings- och utvecklingsprocessen (ändringsförslag till planering på kommunal 
nivå och tillhandahållande av planering på lokal nivå). Mot bakgrund av den information som 
finns tillgänglig kan kommissionen inte fastställa någon överträdelse av gemenskapens 
miljölagstiftning i förhållande till det förfarande för det föreslagna byggnadsprojektet 
(”landsplandirektivet”) som de behöriga danska myndigheterna tillämpat.

4. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

I sitt tidigare meddelande konstaterade kommissionen att den mot bakgrund av tillgänglig 
information inte kunde fastställa någon överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning i 
förhållande till det förfarande (“landsplandirektiv”) för det föreslagna byggnadsprojektet 
(20 fritidshus på ön Årø) som de behöriga danska myndigheterna tillämpat.

Den 14 augusti 2008 presenterade framställaren ytterligare information som innehåller en 
invändning mot ett förslag till ett nytt “landsplandirektiv” (framlagt i mars 2008), för 
ytterligare tolv fritidshus på ön.

Efter sammanträdet i utskottet för framställningar den 6 oktober 2008, skrev kommissionen 
till de danska myndigheterna för att be om information om den ytterligare exploateringen och 
de danska myndigheterna svarade den 14 januari 2009.

I skrivelsen tog kommissionen upp sin oro för fritidshusens möjliga inverkan, inklusive 
kumulativa effekter, på livsmiljöer och djurarter i Natura 2000-området. Kommissionen bad 
de danska myndigheterna att förklara hur de skulle säkerställa efterlevnaden av 
fågeldirektivet1 och habitatdirektivet2 och hur de skulle se till att de livsmiljöer och arter för 
vilka platsen är utvald inte skadas eller utsätts för betydande störningar. I synnerhet uttrycktes 
farhågor för fågellivet i Årø Kalv och i områden på Årøs västkust på grund av den ökade 
mänskliga verksamheten på land och till havs.

Kommissionen har nu utvärderat svaret från de danska myndigheterna.

Två konsekvensbedömningar har genomförts och de danska myndigheterna har redovisat
slutsatserna av dessa. Det framgår att det finns ett allmänt problem med hundar i 
naturreservatet vid Årø Kalv under häckningssäsongen för vissa fåglar och även med seglare 
som går i land i naturreservatet. Enligt de danska myndigheterna kommer dessa och andra 
potentiella problem som orsakas av ytterligare byggnadsprojekt att lindras av följande 
åtgärder som ska inkluderas i den kommande detaljplanen:

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar. EGT L 103, 25.4.1979 1–18.
2 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
EGT L 206, 22.7.1992.
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 Fritidshusområdet ska hållas öppet, men befintliga häckar ska bevaras (för föda 
till Circus aerogonisus (brun kärrhök).

 Mark- och byggnadsarbeten ska äga rum utom häckningssäsongen, dvs. efter 
den 15 juli och före den 1 mars.

 Befintliga häckar längs vägen från Årø by till Bolmose Enge ska behållas för att 
minska trafikbuller i det sydvästra området.

 En informationskampanj ska lanseras med broschyrer om skydd av fågellivet på 
Årø och Årø Kalv.

 Skyltarna med tillträde förbjudet under häckningssäsongen ska ses över och 
eventuellt förbättras.

 Ett effektivare stängsel för naturreservatet vid Årø Kalv ska övervägas för att 
hålla hundar och katter borta.

 Behovet av ytterligare åtgärder ska övervägas i den rullande 
Natura 2000-planeringen.

Med de ovannämnda åtgärderna inkluderade i framtidsplaneringen som en del av denna, anser 
kommissionen att den nödvändiga hänsynen kommer att tas till livsmiljöerna och arterna i 
Natura 2000-området och i synnerhet till häckande fåglar. 

Slutsatser

Kommissionen anser därför inte att de ytterligare tolv fritidshusen utgör ett brott mot 
naturvårdsdirektiven. Kommissionen har dock skrivit till de danska myndigheterna och 
understrukit behovet av att beakta de kumulativa effekterna av denna typ av bebyggelse i 
varje framtida planering för denna plats och behovet av att hantera rekreationstrycket. 
Myndigheterna har uppmanats att utarbeta en handlingsplan för den här platsen som ett medel 
att förena rekreation och bevarande i framtiden.


