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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1778/2008 af Ingela Bursjöö, svensk statsborger, for "Föreningen 
Rädda Finngösrarvinen och Björnedammsdalen", om beskyttelse af det naturlige 
miljø i Finngös-kløften og Björnedammsdalen i Patille kommune i Storgöteborg

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og forhindre det planlagte 
vejbyggeri gennem Finngös-kløften og Björnedammsdalen i Patille kommune i Storgöteborg.
Andrageren understreger at vejprojektet er i modstrid med EU's miljølovgivning og navnlig 
bestemmelserne i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, Kommissionens 
meddelelse om opretholdelse af økosystemfunktioner til gavn for menneskeheden, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 om overvågning af skovene og af 
miljøvekselvirkninger i Fællesskabet samt principperne i EU's 6. miljøhandlingsprogram.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009).

Dette andragende blev indsendt for en forening (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
Björndammsdalen), som tæller over 2 000 medlemmer og som blev grundlagt i 1984 for at 
bevare området og gøre det til et naturreservat. Andragerne udtrykker bekymring over 
udviklingsplanen (översiktsplan) for Patille kommune (februar 2006) i Storgöteborg. (En 
udviklingsplan skal give retningslinjer for afgørelser om brug af jord- og vandområder og om 
udvikling og bevarelse af det bebyggede miljø; den er ikke bindende for myndighederne eller 
enkeltpersoner.) I denne plan er der fastlagt en vej (gennemgående vej ifølge andragendet, lokal 
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vej ifølge udviklingsplanen) i Finngösa-kløften. 

Andrageren understreger, at vejprojektet er i modstrid med EU's miljølovgivning. Han 
understreger, at en folkeafstemning i 2004 resulterede i et flertal mod denne vej.

Den relevante fællesskabslovgivning i dette tilfælde er Rådets direktiv 92/43/EØF om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (Habitat-direktivet). I overensstemmelse med 
direktivets artikel 6, stk. 3 og stk. 4, vurderes alle planer eller projekter, der ikke er direkte 
forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, med 
hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
lokaliteten. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten giver 
de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de 
har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. Hvis en plan eller et projekt, på 
trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal gennemføres af 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, fordi der ikke findes nogen 
alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for 
at beskytte den globale sammenhæng i Natura 2000. 

Den Natura 2000-lokalitet, der omtales i andragendet, er lokalitet nr. SE0520183, Säveån, 
nedre delen. Denne lokalitet er korrekt identificeret i udviklingsplanen. Alle 
vejbygningsprojekter i Finngösa-kløften er derfor underkastet ovennævnte bestemmelser. 

Konklusioner

Bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i Habitat-direktivet finder anvendelse på alle planer eller 
projekter, der kan få en betydelig negativ indvirkning på en Natura 2000-lokalitet. Foreløbig er 
der endnu ikke nogen konkrete og juridisk bindende planer eller projekter om at bygge en vej 
eller gennemfartsvej, som disse bestemmelser skulle finde anvendelse på. Alle fremtidige 
vejbygningsprojekter skal naturligvis overholde EU-lovgivningen og underkastes en passende 
vurdering af indvirkningen på Natura 2000-lokaliteterne, som er nævnt i udviklingsplanen. Det 
er så de nationale kompetente myndigheders opgave at vurdere, om et sådant projekt kunne få 
betydelige indvirkninger på bevaringsmålsætningerne for en Natura 2000-lokalitet og 
gennemføre ovennævnte bestemmelser i overensstemmelse hermed. 


