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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1171/2008 af Deborah Porter, britisk statsborger, for Radstock 
aktionsgruppe, om den skadelige indvirkning af et planlagt byggeprojekt på 
bestanden af flagermus i Radstock, Bath and North East Somerset (England)

1. Sammendrag

Andrageren mener, at de lokale myndigheder i Bath and North East Somerset har overtrådt 
artikel 12 i Fællesskabets habitatdirektiv (92/43/EØF) ved at give tilladelse til et byggeprojekt 
i Radstock, en velkendt rasteplads for flagermusen Stor hesteskonæse og Brun langøret.
Andrageren mener, at det foreslåede renoveringsarbejde og den efterfølgende genanvendelse 
af Brunel-bygningen vil medføre tab af et midlertidigt nattely for flagermus og af 
føderessourcer. Det vil derfor få en betydelig negativ indvirkning på den lokale bestand af 
flagermus på mellemlang og lang sigt. Hun er uenig med bygherren, der vurderer, at projektet 
kun vil få en indirekte begrænset indvirkning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

”Andrageren mener, at de lokale myndigheder i Bath and North East Somerset har overtrådt 
artikel 12 i Fællesskabets habitatdirektiv med hensyn til flagermus, navnlig med hensyn til 
flagermusen Stor hesteskonæse og Brun langøret. De mener, at Rådet har tilladt et byggeri 
med det resultat, at:
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 En velkendt rasteplads for flagermusen Stor hesteskonæse inden for byggeområdet mistes 
på grund af byggeriet, uden at der stilles en anden rasteplads til rådighed;

 Byggeriet vil have en negativ indvirkning på konnektiviteten mellem træk- og føderuter 
og de hvilesteder, der mistes, og, hvad bygherren tilsyneladende har baseret på en 
forsøgsmæssig identificering af klatter, et andet hvilested for Stor hesteskonæse i 
nærheden af byggepladsen;

 Flagermusene vil i mindre grad benytte hvilestederne på trækruten mellem to særlige 
bevaringsområder, nemlig Bath and Bradford on Avon og Mells Valley, hvilket ikke 
afhjælpes af, at der stilles hvilesteder til rådighed på den alternative afhjælpningsrute på 
stedet;

 Byggeriet har en negativ indvirkning på det, der synes at være den eneste forbindelsesrute 
mellem de to særlige bevaringsområder, idet det forhindrer, at den benyttes. Der er ingen 
beviser for, at den planlagte alternative afhjælpningsrute er en hensigtsmæssig erstatning.
Den har ikke noget hvilested til stop, hvilket i sig selv (som følge af afstanden mellem de 
særlige bevaringsområder) betyder, at enhver benyttelse af forbindelsesruten ophører, 
uanset om den alternative rute er hensigtsmæssig.

 Der vil være færre hvilesteder for Stor hesteskonæse, der kommer til stedet fra lokale 
hvilesteder.

 Byggeriet vil afbryde en forbindelsesrute inden for Stor hesteskonæses fødeområde fra 
begge de særlige bevaringsområder Bath and Bradford on Avon og Mells Valley og kan 
ikke fastholde værdien af stedet for Stor hesteskonæse som anbefalet af English Nature;

 Byggeriet synes at afbryde en forbindelse mellem Stor hesteskonæse-flagermus i det 
særlige bevaringsområde Bath and Bradford-on-Avon og hvilestedet i Ammerdown Ice 
House, et meget vigtigt hvilested, hvor flagermus fra begge de særlige bevaringsområder 
er blevet registreret. Det kan også afbryde forbindelsen mellem de særlige 
bevaringsområder og det lokale hvilested i Camerton (forbindelsen med hvilestedet i 
Camerton er ikke blevet undersøgt med radiosporing);

 Byggeriet vil forstyrre og medføre tab af vigtige føderessourcer for flagermusen Brun 
langøret (som har et fødested tæt på byggeriet), hvilket kan medføre, at hvilestedet tæt på 
byggeriet nedbrydes, og at de arter, der findes i det regionale miljøregistreringsområde i 
Bristol, hvor disse arter er sjældne, forstyrres;

 Byggeriet vil på grund af lette forstyrrelser medføre, at konnektiviteten mellem begge 
erstatningsområder for flagermusen Brun langøret mistes – ruter, som kan være vigtige for 
migration og genetisk udveksling for denne flagermus i et større område, så de arter, der 
findes i det regionale miljøregistreringsområde i Bristol, forstyrres;

 Der vil være mangel på føde for en række flagermus, herunder den sjældne Nathusius 
pipistrelle (Pipistrellus nathusii), der har lokale hvilesteder, og selv om indvirkningen på 
denne art og dens bevaringsstatus ikke er undersøgt, er der kun en håndfuld kendte 
hvilesteder til Nathusius pipistrelle i Det Forenede Kongerige.

Andrageren påstår endvidere, at vurderingen af indvirkningerne af det foreslåede byggeri for 
bestanden af flagermus var mangelfuld og ikke tilstrækkelig omhyggelig eller robust til at 
fastlægge værdien af stedet for lokale flagermus tilstrækkeligt. Andrageren anfører, at 
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konklusionerne fra denne undersøgelse derfor ikke var pålidelige.

Andrageren har offentliggjort andragendet på internettet på:
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

EU's interesse i denne sag skyldes først og fremmest, at alle flagermusarter er nævnt i bilag 
IV og er strengt beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)1. Direktivets artikel 12 pålægger medlemsstaterne 
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning for de i 
bilag IV nævnte dyrearter i deres naturlige udbredelsesområde, hvilket bl.a. betyder, at der 
nedlægges forbud mod forringelse eller beskadigelse af yngle- eller rasteområder.

I henhold til betingelserne i direktivets artikel 16 kan medlemsstaterne fravige disse 
bestemmelser, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer 
opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige 
udbredelsesområde. Medlemsstaterne behøver ikke indhente Kommissionens forudgående 
samtykke, hvad angår deres brug af fravigelser i henhold til direktivet, men de skal indberette 
brugen af dem på halvårlig basis.

Andrageren påstår imidlertid, at de betingelser, der er gældende for brug af fravigelser i denne 
sag, herunder forventede afhjælpningsforanstaltninger, ikke vil være tilstrækkelige til at 
håndtere truslen over for flagermusene som følge af byggeriet.

Endvidere er flere arter af flagermus, herunder Stor hesteskonæse (Rhinolophus
ferrumequinum), anført på listen i direktivets bilag II, hvori det kræves, at medlemsstaterne 
udpeger særlige bevaringsområder for arterne. I direktivets artikel 6 anføres en række 
beskyttelses- og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for de særlige 
bevaringsområder. De omfatter, at de planer og projekter, der kan påvirke lokaliteten, skal 
vurderes under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.

Andrageren har henvist til to særlige bevaringsområder af stor betydning i Det Forenede 
Kongerige for Stor hesteskonæse i byggeområdet. Ifølge oplysninger fra udvalget for 
naturbevarelse, Joint Nature Conservation Committee, er det særlige bevaringsområde Bath 
and Bradford on Avon et overvintringssted for 15 % af bestanden i Det Forenede Kongerige, 
og det særlige bevaringsområde Mells Valley har en exceptionel ynglebestand for arten og et 
fødested for 12 % af bestanden i Det Forenede Kongerige.

Andrageren påstår ikke, at byggeriet vil have en betydelig negativ indvirkning på nogen af de 
særlige bevaringsområder. Andrageren anerkender på grundlag af de foreliggende beviser, at 
det vil være uhensigtsmæssigt at udlede, at nogle af flagermusene fra Mells Valley 
overvintrede i det særlige bevaringsområde Bath and Bradford on Avon, men påstår, at det er 
en mulighed. De mener, at byggeriet vil have en negativ indvirkning på konnektiviteten 
mellem træk- og føderuter og det truede hvilested.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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I forhold til spørgsmålet om økologisk konnektivitet er bestemmelserne i habitatdirektivets 
artikel 10 relevante, idet medlemsstaterne i henhold hertil, i det omfang de finder det 
nødvendigt og inden for rammerne af deres politik for fysisk planlægning og udvikling, og 
navnlig med henblik på at styrke den økologiske sammenhæng i Natura 2000-nettet, skal 
bestræbe sig på at fremme forvaltningen af de elementer i landskabet, der er af afgørende 
betydning for vilde dyr og planter.

Konklusioner

Andragerens oplysninger sætter spørgsmålstegn ved beskyttelsen af arten af flagermus i 
byggeområdet, navnlig i forbindelse med anvendelsen af habitatdirektivets bestemmelser om 
beskyttelse af arten. Kommissionen vil derfor anmode Det Forenede Kongeriges myndigheder 
om yderligere oplysninger om påstandene i andragendet og vil underrette Udvalget for 
Andragender om resultatet af denne forespørgsel."

4. Kommissionens svar, modtaget den 25 marts 2010.

"Kommissionens tjenestegrene skrev til de britiske myndigheder for at anmode om 
oplysninger og præcisering vedrørende anvendelsen af habitatdirektivet i tilknytning til de 
påstande, der fremsættes i dette andragende. De britiske myndigheder oplyste følgende: 

Det foreslåede anlægsarbejde indebærer nyplanlægning af områder, hvor jernbanen tidligere 
var beliggende, til udvikling af blandet bebyggelse, herunder 210 boliger af varierende 
størrelse, op til 695 kvadratmeter detailhandelslokaler og lokaler på op til 325 kvadratmeter, 
som kan benyttes af lokalsamfundet. 

Anvendelse af habitatdirektivets (92/43/EØF1) artikel 6. 

Det foreslåede område, hvor byggeriet skal foregå, er ikke udpeget som et særligt 
bevaringsområde. Med hensyn til det foreslåede byggeri oplyste Natural England, der er de 
kompetente rådgivere i bevaringsspørgsmål i England, den lokale planlægningsmyndighed 
om, at den lokalitet, som ansøgningen vedrørte, lå inden for flagermusen stor hesteskonæses 
fødeområde fra begge de særlige bevaringsområder Bath and Bradford on Avon og Mells 
Valley. 

De britiske myndigheder har bekræftet, at den lokale planlægningsmyndighed ikke 
gennemførte en formel undersøgelse af "sandsynlig væsentlig påvirkning" af de særlige 
bevaringsområder forud for indrømmelsen af en betinget byggetilladelse. Dette er en 
undersøgelsesprocedure, der gennemføres i henhold til deres aktuelle retningslinjer for at 
påvise de sandsynlige påvirkninger, som et projekt kan have på beskyttede områder (i dette 
tilfælde de to særlige bevaringsområder), og for at overveje, om sådanne påvirkninger efter al 
sandsynlighed vil være væsentlige og derfor kræver en rigtig vurdering. De har dog forstået, 
at de spørgsmål, der ville være blevet vurderet i forbindelse med en sådan undersøgelse, blev 
taget i betragtning af den lokale planlægningsmyndighed på det pågældende tidspunkt, selv 
om det ikke er formelt dokumenteret. Denne proces blev efterfølgende dokumenteret, og dette 
bekræftede, at det ikke var sandsynligt, at byggeriet ville have en væsentlig indvirkning på 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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nogen af de særlige bevaringsområder, og en rigtig vurdering var ikke påkrævet. Den lokale 
planlægningsmyndighed fastslog, at der var blevet anvendt en forsigtighedsstrategi på det 
pågældende tidspunkt, og foranstaltninger til at sikre, at flagermusene ikke blev påvirket 
negativt, var indarbejdet i forslaget.

Habitatdirektivets artikel 10 
Artikel 10 pålægger medlemsstaterne, i det omfang de finder det nødvendigt og inden for 
rammerne af deres politik for fysisk planlægning og udvikling, at bestræbe sig på at fremme 
forvaltningen af de elementer i landskabet, der er af afgørende betydning for vilde dyr og 
planter. Sådanne elementer omfatter elementer, der "er væsentlige for vilde arters migration, 
spredning og genetiske udveksling". Det Forenede Kongerige fastslår, at der findes en række 
regionale og lokale planlægningspolitikker i tilknytning til bevarelse og biodiversitet, som den 
lokale planlægningsmyndighed tog hensyn til under beslutningsprocessen. De nedenfor 
anførte afhjælpende foranstaltninger viser, at bevarelsen af lineære strukturer og 
skovkorridorer var en del af planlægningsbetingelserne for byggeriet.

Habitatdirektivets artikel 12 og 16  

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal medlemsstaterne træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning for visse dyrearter (herunder alle 
flagermusearter). Afvigelser fra denne strenge beskyttelse er kun tilladt i begrænsede tilfælde 
som anført i artikel 16.  

Det foreslåede byggeris påvirkning af lokalitetens økologi var et grundlæggende spørgsmål i 
den lokale planlægningsmyndigheds behandling af byggeansøgningen. I henhold til 
regeringscirkulæet blev der bestilt en række økologiske rapporter, og der blev udarbejdet en 
miljøerklæring. Miljøerklæringen indeholdt et kapitel om økologiske spørgsmål. En række 
rapporter bidrog til dette kapitel: en økologistrategi indeholdende mål om at undgå eller 
minimere den økologiske påvirkning, en rapport om økologisk afhjælpning og kompensation, 
hvori beskrives de foreslåede foranstaltninger til afhjælpning eller kompensation for skader, 
en økologi- og naturbevarelsesrapport, som gav den lokale planlægningsmyndighed 
yderligere oplysninger om afhjælpende foranstaltninger foreslået for flagermus (beskrevet 
nedenfor). 

Følgende fremgik af miljøerklæringen (Environmental Statement): "Undersøgelserne 
omfattede en undersøgelse af træer, bygninger og andre strukturer på lokaliteten (dog ikke 
eksisterende bygninger i bycentrum) i dagtimerne i maj 2005, to undersøgelser af 
aftenfremkomst og fem undersøgelser af daggrysværme i juli og august 2005. Dette blev 
opfulgt af en undersøgelse af bygningerne i bycentrum i dagtimerne i oktober og november 
2005 efter en udvidelse af den lokalitet, som ansøgningen vedrørte, og en undersøgelse i 
dagtimerne af den gamle jernbanedrejeskive i januar 2006."

I den seneste flagermuseundersøgelse (Bat Survey 2006 af 14. februar 2008) konkluderedes 
følgende: "Der blev ikke registreret nogen tegn på tilstedeværelse af stor hesteskonæse i 
undersøgelsesperioden, men dette kan blot være et udtryk for, at denne art bruger lokaliteten 
meget uregelmæssigt. Foranstaltningerne i miljøerklæringen vil sikre, at strukturer, der kan 
anvendes af stor hesteskonæse til f.eks. træk, er blevet bevaret som en del af udformningen af 
det foreslåede byggeri." 
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Med hensyn til andre flagermusearter konkluderede Bat Survey 2006 følgende: "Et maksimum 
på i alt 10 flagermusearter, som anvender lokaliteten til træk og fouragering, blev registreret.
De anbefalinger, der allerede findes i miljøerklæringen anses for at være hensigtsmæssige for 
de 10 registrerede flagermusearter." Endvidere fremgik følgende af rapporten: "De 
afhjælpende foranstaltninger i miljøerklæringen anses også for at være mere end 
tilstrækkelige til at afhjælpe planens sandsynlige påvirkninger af alle flagermusearter 
registreret i undersøgelsen i 2006."

Selv om Bat Survey 2006 ikke forelå på tidspunktet for udgivelsen af udvalgsrapporten, er det 
de britiske myndigheders opfattelse, at den forelå forud for udarbejdelsen af ansøgningen om 
byggetilladelse. Den lokale planlægningsmyndigheds økolog henviser således til 
undersøgelsen i sin rapport, som findes i den uddelegerede rapport (Delegated Report). Den 
lokale planlægningsmyndigheds økolog nævnte i sin rapport følgende: "I sidste ende viser 
flagermuserapporten og afhjælpningsforanstaltningerne for flagermus, at byggeriet ikke 
indebærer en tilsidesættelse af habitatdirektivet, da der ikke ser ud til at være nogen 
forstyrrelse af større rastesteder og flyveruter."

Følgende afhjælpende foranstaltninger for flagermus indgik i rapporten om økologisk 
afhjælpning og kompensation (Ecological Mitigation and Compensation Report):

 Bevarelse af lineære træ- og buskadslinjer, herunder en skovkorridor mellem 
lokaliteterne for at sikre, at der stadig findes stærke forbindelser mellem lokaliteterne, 
og dermed sikre en stærk forbindelse gennem lokaliteten, hvor flagermusene kan 
trække.

 Anvendelse af flagermuseteglsten og/eller rygningssten i andre bygninger end 
beboelsesejendomme.

 Kunstige sovesteder til flagermus.
 Belysning, der minimerer lateralt lysudslip.
 Intet natarbejde under byggeriet.

Den lokale planlægningsmyndighed konkluderede på grundlag af de rapporter, den havde 
modtaget, at flagermusene med de foreslåede afhjælpende foranstaltninger ikke ville blive 
skadet af det foreslåede byggeri. For at sikre at de afhjælpende foranstaltninger blev fulgt, 
gjorde den lokale planlægningsmyndighed byggetilladelsen betinget (bl.a.) af, at 
forvaltningsrapporten om økologisk afhjælpning og kompensation blev gennemført fuldt ud i 
henhold til en juridisk bindende aftale. Natural England blev hørt som led i processen og gav 
deres godkendelse på den betingelse, at forvaltningsrapporten om økologisk afhjælpning og 
kompensation blev gennemført fuldt ud. De britiske myndigheder er af den opfattelse, at en 
juridisk bindende aftale omfattende forvaltningsrapporten om økologisk afhjælpning og 
kompensation blev gennemført var blevet indgået. 

Selv om der er givet en betinget byggetilladelse, skal bygherren muligvis også have en licens i 
form af en specifik undtagelse i henhold til artikel 16 i habitatdirektivet, og som sådan 
anvender den licensudstedende myndighed strenge krav, når den overvejer, om der skal 
udstedes licens eller ej i denne forbindelse:

(i) Den foreslåede foranstaltning skal være omfattet af de mål, der er fastsat i 
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habitatdirektivet, f.eks. hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller til andre bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og 
hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet.
(ii) Den licensudstedende myndighed skal være overbevist om, at der ikke findes noget 
tilfredsstillende alternativ.
(iii) Den licensudstedende myndighed skal være overbevist om, at den godkendte 
foranstaltning ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens 
naturlige udbredelsesområde. 

De britiske myndigheder er af den opfattelse, at en ansøgning om licens ikke er blevet 
indgivet for første fase af byggeriet, men bygherren skal indgive en sådan ansøgning, hvis han 
finder, at de foreslåede arbejder vil forstyrre flagermus eller andre beskyttede europæiske 
arter. Ellers begår han en strafbar handling.

Konklusion

De oplysninger, som Det Forenede Kongerige har fremsendt, giver anledning til den 
konklusion, at den lokale planlægningsmyndighed har overvejet det foreslåede byggeris 
indvirkninger på flagermusene i henhold til kravene i habitatdirektivet, og at de konstaterede, 
at dette ikke ville skade disse arter. Kommissionen kan på baggrund af dette svar ikke påvise 
nogen overtrædelse af EU-lovgivningen i denne sag."


