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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0980/2007, ingiven av Torkild Todsen (dansk medborgare), för 
”Borgergruppen” (medborgargruppen), om den projekterade motorvägen 
mellan Kiplev och Sønderborg i Danmark

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot planerna på en motorväg mellan Kiplev och Sønderborg, som 
han hävdar strider mot EU:s miljölagstiftning, i synnerhet mot rådets direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och rådets direktiv 79/409/EEG om 
bevarande av vilda fåglar. Förutom projektets negativa inverkan på naturen gör den valda 
sträckningen att många förare i onödan får längre att köra, och att 5 000 ton koldioxid extra 
släpps ut varje år, med de följder som detta får för ett redan nu hårt belastat klimat. 
Framställaren uppmanar Europaparlamentet att ingripa och se till att berörda danska 
myndigheter uppfyller den relevanta EU-lagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008

I. Framställningen 

Framställaren är orolig över att ett planerat danskt motorvägsprojekt mellan Kiplev och 
Sønderborg kommer att ha betydande inverkan på flera skyddade områden i närheten.
Följande områden berörs:

1) Områdena av gemenskapsintresse och de särskilda skyddsområdena Hostrup sø, 
Assenholm mose och Felsted Vestermark (DK009X058).
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2) Områdena av gemenskapsintresse och de särskilda skyddsområdena Rinkenæs skov, 
Dyrehaven och Rode skov (DK009X0068). 

3) De särskilda skyddsområdena Flensborg Fjord och Nybøl Nor (DK009X0064).

I detalj kommer vägen att passera genom Hostrup sø och även i närheten av Rinkenæs skov.

Enligt framställaren har projektet varit föremål för offentligt samråd, och över 85 procent av 
de kommentarer man fick var negativa till projektet. Med tanke på att projektet kommer att 
leda till en avsevärd försämring av de angivna områdena, hävdar framställaren att det bör 
stoppas omedelbart.

Framställaren understryker att det finns en motorväg omedelbart väster om Hostrup sø. Den 
planerade motorvägen kommer att gå genom området i söder, och platsens kärnområde 
kommer därmed att stängas in i en trafikficka. Den ökade trafiken kommer att leda till ett ökat 
tryck på området, i synnerhet med avseende på buller och föroreningar. Fåglarnas 
matförsörjning och fortplantningsmönster kan skadas på grund av det konstanta bullret.

Motorvägen kommer även att skapa en barriär mellan Hostrup sø och sjöområdet omedelbart 
söder om platsen, som också hyser ett stort antal fåglar. 

Framställaren menar även att motorvägen kan förändra de hydrologiska förhållandena 
i Hostrup sø, eftersom grundvattennivåerna kommer att sänkas under byggnadsarbetena. 
Dessa effekter undersöktes inte ytterligare innan tillstånd gavs, trots att skadan kan vara 
irreparabel.

Framställaren konstaterar att livsmiljöerna i området är kvävekänsliga med en toleransnivå på 
runt 10-20 kg/ha/år. Den genomsnittliga kvävedepositionen i området är redan över 
20 kg/ha/år. Toleransnivåerna har därmed redan överskridits för de aktuella livsmiljöerna. 
Motorvägen kommer ytterligare att öka trycket på livsmiljöerna, vilket kommer att ha en 
negativ effekt på bevarandet av de skyddade naturliga livsmiljöerna.

Slutligen understryker framställaren att det finns alternativ till motorvägen som är bättre både 
med avseende på miljön och på trafikförvaltningen, till exempel att bygga ut den nuvarande 
vägen.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Som angivet i framställningen registrerade kommissionen 2006 ett klagomål avseende 
projektet. Kommissionen har analyserat klagomålet, liksom den enorma mängd 
bakgrundsmaterial som presenterades.

Motorvägen mellan Kiplev och Sønderborg tas upp i ändringsförslag 27 till den regionala 
planen 2001–2012 som Sønderjyllands Amtsråd (Sønderjyllands länsstyrelse) antog 
den 5 september 2005. Ändringen av den regionala planen kompletteras med en 
miljökonsekvensbedömning, som har genomförts för projektet.
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Ändringsförslag 27 diskuterades av Naturklagenævnet (överklagandenämnden för
naturfrågor) som, genom ett beslut den 16 maj 2006, stödde planen. Planen blev således 
slutgiltig.

I artikel 6.3 i livsmiljödirektivet föreskrivs att en lämplig bedömning måste göras av alla 
planer eller projekt som på ett betydande sätt kan påverka målsättningen vad gäller bevarandet 
av ett område. Planen eller projektet kan bara godkännas om man har försäkrat sig om att det 
berörda området inte kommer att ta skada. I enlighet med artikel 7 i livsmiljödirektivet är 
kraven i artiklarna 6.2–6.4 också tillämpbara på särskilda skyddsområden. 

En bedömning i enlighet med artikel 6.3 i livsmiljödirektivet kräver därmed att man använder 
sig av bästa vetenskapliga expertis för att bedöma konsekvenserna av projektet. Projektet kan 
bara godkännas om myndigheterna har säkerställt att det inte kommer att skada berörda 
platserna. Man bör ha rimlig vetenskaplig säkerhet om att projektet inte kommer att få 
negativa konsekvenser då man godkänner det. Följaktligen är det inte tillåtet att bedöma 
projektet bitvis eller att senarelägga delar av bedömningen (en så kallad osthyvelsmetod).

Mot bakgrund av informationen i framställningen, tycks det finnas brister i bedömningen av 
effekterna av 1) trafikbuller för de fåglar som de skyddade platserna är avsedda för, 
2) ytterligare utsläpp av näringsämnen från vägen och trafiken i ett område där utsläppen 
redan är över de kritiska nivåerna och 3) sänkning av grundvattennivåerna under 
byggarbetena.

Mot denna bakgrund har kommissionen beslutat att inleda ett överträdelseförfarande mot 
Danmark för felaktig tillämpning av artikel 6.3 i livsmiljödirektivet. 

III. Slutsatser

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om resultatet av 
överträdelseförfarandet.

4. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

Som angavs i föregående meddelande har kommissionen mottagit ett klagomål i frågan och 
skickade i juni 2008 en formell underrättelse till Danmark på grund av oriktig tillämpning av 
artikel 6.3 i livsmiljödirektivet1. De huvudproblem som togs upp var bedömningen av 
1) effekterna av trafikbuller på fåglarna, 2) effekterna av ytterligare utsläpp av näringsämnen 
från vägen och 3) sänkning av grundvattennivåerna under byggarbetena.

Danmark svarade på den formella underrättelsen i juli 2008. I svaret bedöms ingående 
fågelarterna i området och de risker för störningar som de utsätts för beroende på var deras 
livsmiljöer är belägna. Nya bedömningar av näringsämnena har genomförts, vilka visar att 
dessa inte kommer att ha någon större inverkan. Slutligen har projektet ändrats för att undvika 
en sänkning av grundvattennivåerna (en tunnel ersatt av en bro).

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EEG, EGT L 206, 22.7.1992.
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Projektet diskuterades även vid ett möte med de danska myndigheterna i oktober 2008, och de 
har lämnat in ytterligare information vid upprepade tillfällen sedan dess.

Framställaren påpekar för det första att den nuvarande motorvägssträckningen inte skulle ha 
valts, eftersom det finns bättre alternativ. Det bör understrykas att mänsklig verksamhet i ett 
Natura 2000-område inte förbjuds i livsmiljödirektivet. Syftet med artikel 6 är i själva verket 
att verksamhet ska godkännas under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Som första 
steg finns ett behov av en korrekt miljökonsekvensbedömning av en plan eller ett projekt för 
att avgöra om den på ett betydande sätt kommer att påverka platsen i fråga. Om slutsatsen 
dras att det inte kommer att leda till en betydande negativ effekt finns enligt direktivet inga 
ytterligare krav på att undersöka alternativa lösningar.

För det andra hävdar framställaren att motorvägen utgör en överträdelse av artikel 12.1d i 
livsmiljödirektivet eftersom spridningen av flera grodarter, som finns med i bilaga IV i 
direktivet, kommer att förhindras. Det bör läggas märke till att det genom artikel 16 ges 
utrymme för undantag från det stränga skyddet i enlighet med artikel 12. I stället för att 
utnyttja undantag kan projektet också genomföras på ett sådant sätt att betydande effekter på 
de berörda arterna minskas eller till och med helt upphävs. I sådana situationer kan åtgärder 
som begränsar effekterna användas. De danska myndigheterna offentliggjorde i april 2008 en 
så kallad naturplan1 för motorvägen, där de planerade åtgärderna beskrivs ingående (nästan 
200 vattenhål, stängsel, 16 grodpassager, växtlighet som ”vägleder” grodorna över 
motorvägen etc.). Alla större effekter av motorvägen tycks därför ha undvikits och det 
föreligger ingen överträdelse av artikel 12 i direktivet på denna punkt.

När det gäller effekterna på fågellivet bedöms, som redan nämnts, riskerna för att fåglarna i 
området ska störas, beroende på var deras livsmiljöer är belägna, ingående i svaret. Enligt den 
tillgängliga informationen häckar de viktigaste fågelarterna mer än en kilometer bort från 
motorvägen och riskerar inte att störas av buller. När det gäller den studie som framställaren 
hänvisar till är det inte säkert att den är helt relevant för det aktuella ärendet, eftersom det är 
oklart om studien avser en motorväg med liknande egenskaper, till exempel när det gäller 
trafiktäthet, och vissa av de arter som nämns finns inte i Natura 2000-området Hostrup Sø. 

Kommissionens sammantagna bedömning av informationen i ärendet är att 
miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med den information som ges i svaret på 
den formella underrättelsen samt under hösten 2008. Den nya informationen ändrar inte de 
ursprungliga resultaten av miljökonsekvensbedömningen (att projektet inte skulle påverka 
området på något betydande sätt). På grund av detta har kommissionen dragit slutsatsen att det 
inte finns några tydliga bevis eller någon rättslig grund för att driva ett överträdelseförfarande.

På grund därav beslutade kommissionen den 19 mars 2009 att avsluta utredningen av ärendet.

Slutsats

Kommissionen har avslutat utredningen av ärendet på grund av brist på tydliga bevis för att 
någon överträdelse av EG:s miljölagstiftning ska ha ägt rum.

                                               
1 På Internet: http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf


