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Angående: Framställning 1778/2008, ingiven av Ingela Bursjöö (svensk medborgare) för 
Föreningen Rädda Finngösaravinen och Björndammsdalen, om skydd av den 
naturliga miljön i Finngösaravinen och Björndammsdalen i Partille kommun i 
Storgöteborg

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anmodar Europaparlamentet att ingripa och förhindra det planerade vägbygget 
genom Finngösaravinen och Björndammsdalen i Partille kommun i Storgöteborg.
Framställaren understryker att vägprojektet är i strid med EU:s miljölagstiftning, närmare 
bestämt bestämmelserna i rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer och vilda 
djur och växter, rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, kommissionens 
meddelande om att upprätthålla ekosystemtjänster för mänskligt välbefinnande, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 om övervakning av skogar och 
miljösamspel i gemenskapen samt principerna i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 3 april 2009. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Framställningen har ingivits på en förenings vägnar (Föreningen Rädda Finngösaravinen och 
Björndammsdalen). Den här föreningen har över 2000 medlemmar och grundades 1984 i syfte 
att bevara området och omvandla det till ett naturreservat. Framställarna oroar sig över 
översiktsplanen (februari 2006) för kommunen Partille i Storgöteborg. (En översiktsplan är 
vägledande för beslut som rör användning av land- och vattenområden samt utveckling och 
bevarande av bebyggelse men är varken bindande för myndigheter eller enskilda. Enligt den 
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här planen har man tänkt sig en väg (en genomfartsled enligt framställningen, en lokal väg 
enligt översiktsplanen) genom Finngösaravinen.

Framställaren betonar att vägprojektet strider mot EU:s miljölagstiftning. Hon fäster 
uppmärksamhet vid det faktum att en folkomröstning 2004 visade att en majoritet motsätter 
sig denna väg.

Den relevanta gemenskapslagstiftningen är i detta fall rådets direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer och vilda djur och växter (Habitatdirektivet). Enligt artiklarna 6.3 
och 6.4 i det här direktivet ska alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med 
eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i 
kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, på 
lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller 
bevarandet av området. Mot bakgrund av slutsatserna av denna bedömning ska behöriga 
myndigheter godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda 
området inte kommer att ta skada. Om bedömningen visar att området på ett betydande sätt 
kommer att påverkas negativt kan projektet endast beviljas tillstånd om det saknas alternativa 
lösningar och om det motiveras med tvingande orsaker av väsentligt allmänintresse. 
Nödvändiga kompensationsåtgärder måste i så fall vidtas för att säkerställa att Natura 2000 
totalt sett förblir sammanhängande.   

Det Natura 2000-område som nämns i framställningen är området nr SE0520183, Säveån, 
nedre delen. Det här området identifieras på ett riktigt sätt i översiktsplanen. Ett vägprojekt i 
Finngösaravinen skulle därför underställas ovan nämnda bestämmelser. 

Slutsatser 

Bestämmelserna i artikel 6.3 i Habitatdirektivet gäller alla planer och projekt som kan förmodas 
ha betydande inverkan på ett Natura 2000-område. Tillsvidare har inga konkreta eller juridiskt 
bindande planer eller projekt på att bygga en väg eller en genomfartsled lagts fram som skulle ha 
föranlett en tillämpning av dessa bestämmelser. Varje framtida vägprojekt måste naturligtvis 
överensstämma med EU:s lagstiftning och underställas en tillbörlig bedömning av dess följder
för de Natura 2000-områden som identifieras i översiktsplanen. Det är sedan de nationella 
behöriga myndigheternas sak att bedöma om ett sådant projekt på sannolika grunder skulle få 
betydande konsekvenser för målsättningen att bevara ett Natura 2000-område samt att 
genomföra ovan nämnda bestämmelser i enlighet med det. 


