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Andragendet

I 2007 indsendte Lothar Petter et andragende (0672/2007) på vegne af aktionskomitéen mod 
det planlagte nye vintersportsanlæg i Mellau og Damüls, hvor man udtrykte bekymring over 
den planlagte - og delvis gennemførte - opførelse af fire nye skilifter til at forbinde 
skiområderne i Damüls og Mellau i Vorarlberg i Østrig. 

Ifølge andragerne var de data, der blev beregnet for de områder, der bliver påvirket af de nye 
anlægsprojekter, ufuldstændige med henblik på at undgå en miljøkonsekvensvurdering 
(VVM) i henhold til direktiv 85/337/EØF. De hævdede, at projektet ville have katastrofale 
følger for levestederne for vilde fugle og pattedyr, og at vigtige biotoper i området ville blive 
ødelagt.

På udvalgets møde den 6. oktober 2008 fremlagde andrageren sit andragende, og det blev 
drøftet på grundlag af Kommissionens indledende svar1. Den 1. september 2009 besluttede 
udvalget at foretage en undersøgelsesrejse. 

30. september om formiddagen - feltbesøg i Damüls/Mellauskiområdet 

Den 30. september om formiddagen besøgte delegationen fra Udvalget for Andragender2

skiområdet. Delegationen blev bragt op på bjerget med en skilift til mellemstationen Rosstelle 
og derfra med en anden lift til Wannengrat på toppen af bjerget. 

På vejen op havde delegationen et fremragende udsyn over skiliften og skiløbsområdet på 
Mellausiden, herunder den tunnel, der er blevet opført for at forbinde to skiløjper. På toppen 
af Wannengrat fik delegationen forevist den liftstation, som betjener Damülssiden af området.  

Under besøget forklarede værterne og viste delegationen området og nogle af projektets 
elementer. Medlemmerne havde lejlighed til at tale med de fleste af deltagerne, som udtrykte 
deres holdninger og meninger om projektet. Under disse samtaler understregede alle parter, at 
de var glade for, at delegationen var kommet for at møde og høre dem.

30. september om eftermiddagen - høringer 

De centrale spørgsmål såvel under høringen med andragerne som under den efterfølgende 
høring med projektets fortalere og myndighederne var spørgsmålet om, hvorvidt der burde 
have været gennemført en VVM-undersøgelse, hvilke elementer der var blevet eller burde 
have været medtaget i beregningerne, og hvilke foranstaltninger der var blevet truffet eller 
burde træffes for at beskytte naturen og dyrelivet i området.

Rainer Wieland, som ledede delegationen, indledte begge høringer med at forklare formålet 
med besøget, og han understregede, at formålet ikke var at bedømme, revidere eller 
tilsidesætte nogen beslutning, der var truffet med hensyn til projektet, da disse var truffet i 
henhold til national og regional planlovgivning og derfor ikke hørte under delegationens 
kompetenceområde. 

                                               
1 Meddelelse til medlemmerne (CM\791830EN - PE411.964/REV.II)
2 Medlemmer i delegationen: Rainer Wieland og Eva Lichtenberger (ex officio).
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Han præciserede, at delegationens mål var at høre alle involverede parter og at forsøge at slå 
de relevante kendsgerninger fast for derefter på baggrund af disse kendsgerninger at vurdere, 
om såvel de lokale beslutninger som den gældende østrigske lovgivning var i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, navnlig VVM-direktivet.1

Høring af andragerne

Som nævnt ovenfor drejede diskussionen sig især om beregningen af det areal, der er berørt af 
projektet. Andragerne opremsede en række indgreb, som ikke eller kun delvis var medtaget i 
beregningen, f.eks. opførelse af et reservoir til vand til kunstig sne, rørledninger til at 
transportere vandet, kabelkanaler og opretningsarbejde på eksisterende skiløjper. 

De hævdede, at projektet bevidst var blevet opdelt i mindre projekter, at visse 
projektelementer var blevet udsat, og at dele af projekter var blevet skåret ned i størrelse for at 
holde sig under det gældende grænseniveau i østrigsk lovgivning, som var 20 ha, men siden er 
blevet nedsat til 10 ha. De påpegede også, at der i de kommende år ville blive udført 
yderligere anlægsarbejde, f.eks. opførelse af et anlæg til kunstig sne, udvidelse af en 
eksisterende skilift og mulige udvidelser af trafik- og parkeringsfaciliteter.  

Ifølge andragerne kunne og burde man have forudset dette ekstra arbejde, og det burde derfor 
have været medtaget i den langsigtede beregning af hele projektet. De hævdede også, at 
beregningen burde have omfattet hele det areal, som berøres af projektet, og ikke kun a) de 
dele, hvor der skulle udføres faktisk arbejde, og b) de dele, som berøres af en ændring af 
landskabet. 

Efter deres opfattelse havde opdelingen af projektet ført til en situation, hvor der ville blive 
behov for opfølgende projekter for at færdiggøre de første projekter, som allerede var udført. 
De mente, at der på den måde var skabt nogle faits accomplis og faktiske begrænsninger, som 
ville gøre det vanskeligt at nægte efterfølgende tilladelser. Denne strategi kunne have bidraget 
til at undgå en VVM-undersøgelse, men projektets samlede indvirkning på miljøet var 
forblevet den samme.  

Et andet aspekt var tilstanden og stabiliteten i det terræn, hvor skilifterne og skiløjperne blev 
anlagt. Ifølge andragerne var dette terræn ikke stabilt, da der var tale om hedeområder, og de 
hævdede, at dele af dette hedeområde var blevet fjernet.      

Talerne udtrykte tvivl om kompensationsforanstaltningerne, som der var afsat 1,1 mio. euro til 
i en særlig fond. Disse penge var bl.a. øremærket til at oprette beskyttelseszoner for dyrelivet. 
De oplyste imidlertid, at de områder, som var planlagt til kompensationsforanstaltninger, til 
stadighed blev mindre, og at der indtil videre ikke var blevet godkendt nogen 
kompensationsplaner eller -projekter. De tvivlede på, om fonden ville blive brugt fuldt ud og 
specifikt til det berørte område. 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet, første betragtning: "der peges på, at virkningerne på miljøet skal tages i betragtning på et så tidligt 
stadium som muligt i alle tekniske planlægnings- og beslutningsprocesser; der skal med henblik herpå 
iværksættes procedurer til vurdering af sådanne virkninger."
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Andragerne understregede, at Vorarlberg var det område i Østrig, som havde den højeste 
tæthed af skianlæg, og de kritiserede den fortsatte stræben efter at åbne nye skiområder. De 
henledte også opmærksomheden på, at såkaldt "freeriding" eller "variant skiing", dvs. skiløb 
eller snowboarding uden for afmærkede skiløjper, blev stadig mere populært blandt turisterne. 
Denne form for skiløb udgjorde en yderligere trussel mod områder af den alpine natur og det 
alpine dyreliv, som hidtil havde været uforstyrrede. 

Andragerne oplyste, at naturværdien for dyrelivet af områder omkring skilifter og skiløjper set 
fra et økologisk perspektiv var nærmest lig nul på grund af skiløbsaktiviteterne om dagen og 
støj og lys om aftenen og/eller om natten. De understregede, at oprettelsen af hvilezoner 
navnlig var blevet brugt af projektets fortalere til at overbevise de relevante myndigheder om 
at give de nødvendige tilladelser. Problemet var imidlertid, at sådanne foranstaltninger aldrig 
eksplicit var blevet forelagt, før tilladelserne blev givet.

Andragerne beklagede, at deres organisationer og andre interesserede parter aldrig havde fået 
lejlighed til at deltage aktivt i diskussionen om planlægningen af projektet, fordi man havde 
vurderet, at det ikke var nødvendigt at gennemføre en VVM-undersøgelse. De kaldte 
planlægningen af Damüls/Mellauprojektet for et negativt eksempel for Østrig som helhed. 

Høring af projektets fortalere og myndighederne

Under høringen af projektets fortalere og lokale og regionale myndigheder blev det bemærket, 
at selv om der ikke var gennemført nogen officiel VVM-undersøgelse, var de forskellige dele 
af projektet alle blevet underkastet konsekvensvurderinger, før tilladelserne blev givet. 
Repræsentanter for delstaten Vorarlberg afviste påstande om, at projektet var blevet opdelt i 
mindre dele for ikke at overskride grænsen på 20 ha. Opførelsen af de fire lifter var hele tiden 
blevet betragtet som ét projekt. De oplyste også, at planerne var blevet justeret flere gange, og 
at der var blevet foretaget nye beregninger for at tage højde for ændringer, men at grænsen 
aldrig var blevet nået. 

Det blev understreget, at de kriterier for konsekvensvurderinger, som myndighederne i 
Vorarlberg anvendte, i mange tilfælde var strengere end dem, der var fastsat i den østrigske 
lovgivning til gennemførelse af VVM-direktivet. Det kunne således hævdes, at der var blevet 
gennemført en de facto-VVM-undersøgelse.  

Med hensyn til den tunnel, som forbinder to skiløjper, anførte man, at man med opførelsen af 
denne faktisk havde bevaret eksisterende hedeområde og havde gjort andre større indgreb 
overflødige. Andragernes påstande om, at det berørte område rummede ustabile arealer, blev 
afvist, og deres geologiske rapport blev betragtet som uvidenskabelig. Desuden blev det 
konstateret, at der var blevet udarbejdet et udkast til kompensationsforanstaltninger, og at de 
afsatte midler ville blive brugt på det berørte område. 

Borgmestrene for Damüls og Mellau understregede den økonomiske betydning af at forbinde 
skiområderne. Projektets mål var at højne kvaliteten af turismen i regionen, hvilket havde stor 
betydning for lokalsamfundene, da det skabte job og muligheder for unge lokale, som ellers 
ville være tvunget til at forlade landsbyerne.
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Operatørerne af skilifterne forklarede, at det var blevet nødvendigt at forbinde de to 
skiområder, fordi turisterne efterspurgte større skiområder. Desuden var den gamle 
infrastruktur utilstrækkelig og trængte til udskiftning. De påpegede investeringernes størrelse, 
den leje, som betales til grundejerne, og det faktum, at driften af lifterne og præparering af 
løjperne skabte vinterjob, f.eks. for unge lokale landmænd.

Som afslutning på de to høringer bad formanden for delegationen fra Udvalget for 
Andragender deltagerne om at udarbejde en liste over 1) de elementer i beregningen, som er i 
overensstemmelse med såvel EU-lovgivningen som østrigsk lovgivning, 2) elementer, som 
efter deres opfattelse burde have været medtaget i beregningen, og 3) eventuelle elementer, 
for hvilke der er ansøgt om og/eller forventes separate godkendelser. Da dette dokument blev 
udarbejdet, havde ingen af parterne fremsendt en sådan liste.

Om aftenen havde delegationen en drøftelse med delstatens ombudsmand Gabriele Strele, 
medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, som Udvalget for Andragender ligeledes 
er medlem af.

1. oktober om formiddagen - møde med pressen

Om formiddagen den 1. oktober mødte delegationens medlemmer den lokale og regionale 
presse for at forklare besøgets formål og rækkevidde. De besvarede spørgsmål og gav 
individuelle interviews uden at komme med vurderende bemærkninger.

Indstilling

På grundlag af delegationens resultater under undersøgelsesrejsen kunne Kommissionen 
anmodes om:

- at fremkomme med sin opfattelse af gennemførelsen af VVM-direktivet i østrigsk 
lovgivning, navnlig bilag II, pkt. 12, litra a).

- at fremkomme med sin opfattelse af anvendelsesområdet for bilag II, pkt. 12, litra a).

- at tilkendegive sin holdning til beskyldningerne om, at projektet var blevet opdelt for at 
undgå en VVM-undersøgelse

- at tilkendegive sin holdning til, i hvilket omfang det er tilladeligt at opdele eller 
underinddele projekter med hensyn til tid, sted og retlig form

- at tilkendegive sin holdning til praksis med kun at medtage de arealer i VVM-beregninger, 
hvor der faktisk vil blive udført arbejde, idet man udelukker arealer, hvor der ikke udføres 
arbejde, men som ikke desto mindre er en del af projektet.

- at forklare, hvad der er fastsat i EU-lovgivningen og EU-retspraksis med hensyn til 
grænseniveauer, og hvordan dette er blevet gennemført i østrigsk lovgivning 

- at forklare, hvad der er fastsat i EU-lovgivningen og EU-retspraksis med hensyn til 
kompensationsforanstaltninger, og hvordan dette er blevet gennemført i østrigsk lovgivning 
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- at tilkendegive sin holdning til, i hvilket omfang nye anlæg, som betjener eksisterende 
anlæg, bør medtages i beregningen (f.eks. et nyt reservoir, som blev udgravet til at fremstille 
kunstig sne til eksisterende skiløjper)

- at tilkendegive sin holdning til, om det er hensigtsmæssigt/nødvendigt at revidere VVM-
direktivet

- at fremkomme med klare definitioner for de begreber, der anvendes i VVM-direktivet

- at tilkendegive, om den vil tage skridt med hensyn til Damüls/Mellausagen, og om den agter 
at lukke de relevante EU-pilot- og CHAP-sager.


