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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0483/2011 af Simon Wright, britisk statsborger, om overtrædelse af 
habitatdirektivet ved at give byggetilladelse til en boligbebyggelse i Nottingham

1. Sammendrag

Ifølge andrageren blev der oprindelig givet afslag på en ansøgning om byggetilladelse til et 
byggeprojekt i dette kvarter, fordi den store vandsalamander lever i en tilstødende dam. Efter 
en klage fra grundejeren blev der senere alligevel givet byggetilladelse. Andrageren beder 
Europa-Parlamentet om at hjælpe med at få omstødt denne tilladelse af hensyn til beskyttelsen 
af vandsalamanderen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

”Som det fremgår af de tilgængelige oplysninger på Broxtowes kommunalråds hjemmeside, 
fastsætter den fornyede lokalplan for 2010 en større beskyttelseszone for salamandere, har 
Natural England udstedt de pågældende tilladelser, som er blevet godkendt af 
planlægningsmyndighederne, og er en opdateret undersøgelse af indvirkningen ved at blive 
gennemført, som en af de betingelser, der skal opfyldes forud for påbegyndelsen af arbejdet.

Kommunalrådets Udvalg for Fysisk Planlægning afgav på sit møde den 25. maj 2011 en 
beslutning om at give udstykningstilladelse til byggeprojektet med forbehold af en række 
betingelser, herunder flere foranstaltninger til beskyttelse af de store vandsalamandere i området 
med detaljerede kompensationstiltag sammen med en tidsplan for gennemførelsen af den 
fremtidige forvaltning af den udvidede beskyttelseszone for salamandere (detaljer kan findes 
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under de givne referencer1).

Selvom det er rigtigt, at den store vandsalamander er en art af fællesskabsbetydning og 
totalfredet i henhold til habitatdirektivet2, sigter kravene for beskyttelse på at opnå en god 
bevaringsstatus, og at have sunde bestande inden for arternes naturlige udbredelsesområde. Den 
blotte tilstedeværelse af eksemplarer af arterne på et jordareal er ikke nødvendigvis en grund til 
at forbyde udstykning på dette område. Kommissionen har i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne udviklet retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til de strenge 
bestemmelser for beskyttelse af arterne, især beskyttelsen af yngle- og rasteområder. 
Vejledningen findes på Kommissionens hjemmeside3

På baggrund af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke konstatere en overtrædelse 
af EU-lovgivningen og vil derfor, medmindre der fremkommer nye og mere konkrete 
oplysninger, ikke følge yderligere op på denne sag.”

                                               
1 Planlægning for betingelsen for beslutning nr. 8 "En detaljeret beskyttelseszone for de store vandsalamandere, 
tidsplanen for dens gennemførelse og fremtidig forvaltning af beskyttelsesområdet for salamandere skal 
fremlægges til skriftlig godkendelse af den lokale planmyndighed forud for en eventuel begyndende rydning af 
byggepladsen på stedet. Ordningen skal omfatte en permanent amfibisk barriere rundt om de vestlige, sydlige og 
østlige grænser for det godkendte boligområde. Den skal også omfatte en lineær bufferzone, som støder op til 
den sydlige grænse af området, bestående af minimum 0,1 hektar jord, der vil blive forsynet med et vandområde, 
græsbeplantning, skovbeplantning samt en hæk af hibernakel, og de nuværende træer i området skal bevares. 
Udviklingen skal udføres i overensstemmelse med de godkendte detaljer."
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.


