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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0929/2010 af René la Cour Sell, dansk statsborger, for ”Danmarks 
Naturfredningsforening", og 1 medunderskriver, om opførelse af et testcenter for 
store vindmøller ved Østerild i Thisted kommune og den dermed forbundne 
misligholdelse af EU's på området gældende retsakter

1. Sammendrag

Andrageren, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening, påklager vedtagelsen af en 
anlægslov for et nationalt testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted kommune, der 
vil træde i kraft den 1. oktober 2010. Skovfældningen og den øvrige projektgennemførelse 
forventes påbegyndt umiddelbart derefter. Andrageren påpeger, at der ligger betydningsfulde 
Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed, og at det største af disse, det 6000 ha store 
naturreservat "Vejlerne", er beskyttet i henhold til Ramsar-konventionen. Andrageren 
understreger, at det pågældende projekt indebærer alvorlige overtrædelser af Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, Rådets direktiv 79/409/EØF 
om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet. Andrageren henviser tillige til, at det danske 
Miljøministerium ikke har fulgt op på Naturfredningsforeningens forslag om alternative 
placeringer for testcentret. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om så hurtigt som 
muligt at gribe ind med henblik på at sikre, at de danske myndigheder efterlever EU's på 
området gældende retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.
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"Dansk Naturfredningsforening har endvidere fremsendt andragendet i form af en klage til 
Kommissionen. I henhold til bestemmelserne i habitatdirektivets1 artikel 6, stk. 2 og 3, i skal 
hver medlemsstat foretage en passende vurdering af alle planer eller projekter, der kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Resultaterne af denne vurdering danner sammen 
med selve forholdene på den pågældende lokalitet grundlag for at give eller nægte tilladelse 
til en given aktivitet.

Kommissionen har vurderet klagen ud fra et teknisk synspunkt og identificeret en række 
aspekter, som Kommissionen vil anmode de danske myndigheder om at fremlægge yderligere 
oplysninger om. Dette relaterer bl.a. til anvendelsen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og 
grundlaget for konklusionen af, hvorvidt projektet vil have en negativ indvirkning på 
integriteten af de tilstødende Natura 2000-områder, herunder vurderingen af, om der skal 
indledes en proces i tråd med artikel 6, stk. 4.

Kommissionen ønsker at modtage følgende oplysninger, der er relevante for artikel 6, stk. 3, i 
habitatdirektivet:

 vurdering af en eventuel indvirkning på naturtyper og arter i de tilstødende Natura 2000-
områder under hensyntagen til alle de oplysninger, der er til rådighed

 vurdering af alle aspekter forbundet med eventuel indvirkning på fuglearter

 vurdering af den eksterne indvirkning på tilstødende Natura 2000-områder af ændret 
hydrologi på projektområdet

 indførelse af foranstaltninger for at undgå negativ indvirkning på "bilag IV-arter", den 
nordlige birkemus (Sicista betulina)

 omfattende planlægning af området omkring projektområdet

 oprettelse af et postovervågningsprogram for at identificere uventede eller ukendte 
indvirkninger, som eventuelt kan bekræfte yderligere tilpasning i form af f.eks. 
afhjælpende eller kompenserende foranstaltninger, 

og som er relevante for artikel 12 og 16 i habitatdirektivet:

 vurdering af opfyldelse af kravene i artikel 12, litra d, og habitatdirektivets artikel 16 
vedrørende den nordlige birkemus (Sicista betulina). 

For så vidt angår VVM-direktivet (Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet)2, viser de oplysninger, som 
Kommissionen har til rådighed, at de kompetente miljømyndigheder har udarbejdet en 
miljøvurdering, og at en offentlig høring fandt sted inden vedtagelsen af den byggelov, på 
grundlag af hvilken der blev givet tilladelse til opførelse af vindmøller for det nationale 
testcenter. Oplysningerne fra andrageren er imidlertid ikke tilstrækkelig detaljerede til, at 
Kommissionen kan påvise manglende opfyldelse af kravene i VVM-direktivet. 
Kommissionen vil anmode de nationale myndigheder om yderligere oplysninger vedrørende 
den anvendte miljøvurderingsprocedure og resultaterne heraf i overensstemmelse med 
standardkravene i VVM-direktivet.
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
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Når Kommissionen har modtaget yderligere oplysninger fra de danske myndigheder, vil den 
vurdere, om sagen skal behandles yderligere."


