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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0980/2007 af Torkild Todsen, dansk statsborger, for 
"Borgergruppen", om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg i 
Danmark

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod det planlagte motorvejsprojekt mellem Kliplev og Sønderborg, 
som han hævder, er i modstrid med EU's miljølovgivning og navnlig Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Rådets direktiv 
79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle. Bortset fra projektets negative indvirkninger på 
naturen vil den valgte linjeføring medføre unødvendig ekstrakørsel for mange trafikanter og et 
forøget årligt bidrag på over 5.000 t CO2 til den i forvejen trængte klimasituation. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre, at de ansvarlige danske 
myndigheder overholder EU's på området gældende miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

" I. Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring over, at et planlagt dansk motorvejsprojekt mellem Kliplev 
og Sønderborg i høj grad vil påvirke adskillige beskyttede områder i nærheden. De 
pågældende områder er:

1) lokaliteten af fællesskabsbetydning og det særligt beskyttede område Hostrup Sø, 
Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058),
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2) lokaliteten af fællesskabsbetydning og det særligt beskyttede område Rinkenæs Skov, 
Dyrehaven og Rode Skov (DK009X0068),

3) det særligt beskyttede område Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

Vejen vil navnlig komme til at passere området Hostrup Sø samt være tæt på lokaliteten 
Rinkenæs Skov.

Ifølge andrageren har projektet været genstand for en offentlig høring, og over 85 % af de 
modtagne kommentarer var imod projektet. I betragtning af at projektet vil føre til en 
væsentlig forringelse i de udpegede områder, fastholder andrageren, at projektet bør standses 
øjeblikkeligt.

Andrageren understreger, at en motorvej er beliggende umiddelbart vest for lokaliteten 
Hostrup Sø. Den planlagte motorvej vil passere lokaliteten i syd, og lokalitetens centrale 
område vil derfor blive lukket inde i en trafiklomme. Den øgede trafik vil lægge større pres på 
lokaliteten, navnlig med hensyn til støj og forurenende stoffer. Fuglenes fødeindtagelses- og 
reproduktionsmønstre vil blive forringet på grund af forstyrrelse fra den konstante støj.

Motorvejen vil desuden udgøre en barriere mellem lokaliteten Hostrup Sø og et søområde 
umiddelbart syd for lokaliteten, som også huser et stort antal fugle. 

Andrageren anfører desuden, at motorvejen kan ændre de hydrologiske forhold i området 
Hostup Sø, da grundvandsniveauet vil falde under anlægsarbejderne. Denne konsekvens er 
ikke undersøgt yderligere forud for godkendelsen, selv om skaden kan være uoprettelig.

Andrageren henleder opmærksomheden på, at habitaterne i området er nitrogenfølsomme med 
en tolerancegrænse på ca. 10-20 kg/ha/år. Den gennemsnitlige deposition af nitrogen i 
området er allerede over 20 kg/ha/år. Tolerancegrænserne er derfor allerede på nuværende 
tidspunkt overskredet for de udpegede habitater. Motorvejen vil tilføre yderligere pres på 
habitaterne, hvilket vil have en negativ betydning for bevaringen af de beskyttede naturlige 
habitater.

Endelig understreger andrageren, at der findes bedre alternativer til motorvejen med hensyn til 
både miljø og trafikstyring, f.eks. en udvidelse af den eksisterende vej.

II. Kommissionens bemærkninger

Som anført i andragendet har Kommissionen registreret en klage over dette projekt i 2006. 
Kommissionen har vurderet klagen samt det omfattende støttemateriale, der blev indgivet.

Motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg optræder i ændringsforslag nr. 27 til 
regionalplanen for 2001-2012, som Sønderjyllands Amtsråd vedtog den 5. september 2005. 
Ændringsforslaget til regionalplanen er ledsaget af en miljøkonsekvensvurdering, som er 
udført for projektet.

Ændringsforslag 27 blev drøftet af Naturklagenævnet, som ved afgørelse af 16. maj 2006 
stadfæstede planen. Planen blev således endelig.
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Det fremgår af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at alle planer eller projekter, som kan 
påvirke en lokalitet væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne. Der kan først gives tilslutning til planen eller 
projektet, når det er konstateret, at den eller det ikke vil få en negativ indvirkning på 
lokalitetens integritet. I henhold til artikel 7 i habitatdirektivet finder forpligtelserne i artikel 6, 
stk. 2, 3 og 4, ligeledes anvendelse på særligt beskyttede områder.

I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, kræves der derfor, at den bedste 
videnskabelige viden anvendes til vurdering af projektets virkninger. Der kan først gives 
tilslutning til projektet, hvis myndighederne har sikret sig, at projektet ikke vil få en negativ 
indvirkning på de pågældende lokaliteter. På tidspunktet for projektets godkendelse skal der 
foreligge rimelig videnskabelig sikkerhed for, at der ikke er sådanne virkninger. Som følge 
heraf er det ikke tilladt at vurdere projektet delvist eller udsætte dele af vurderingen (den 
såkaldte "salamiteknik").

Ud fra oplysningerne i andragendet forekommer der tilsyneladende mangler i vurderingen af 
virkningerne fra: 1) trafikstøj på de fugle, som de beskyttede områder er udpeget for, 2) 
yderligere udledning af næringsstoffer fra vejen og trafikken til områder, som allerede 
modtager næringsstoffer over kritiske niveauer, og 3) nedbringelse af grundvandsniveauet 
under anlægsarbejderne.

På baggrund af dette har Kommissionen besluttet at indlede en overtrædelsesprocedure mod 
Danmark for ukorrekt anvendelse af i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3.

III. Konklusioner

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om resultatet af
overtrædelsesproceduren."

4. Kommissionens svar modtaget den 24. april 2009.

"Som anført i tidligere meddelelse har Kommissionen modtaget en klage over dette 
spørgsmål, og i juni 2008 sendte den en åbningsskrivelse til Danmark om ukorrekt anvendelse 
af habitatdirektivets1artikel 6, stk. 3. De hovedspørgsmål, der blev rejst, var vurderingen af 1) 
virkningerne af trafikstøj på fugle, 2) virkningerne af yderligere næringsstoffer fra vejen og 3) 
nedbringelsen af grundvandsniveauerne under anlægsarbejderne.

Danmark svarede på åbningsskrivelsen i juli 2008. Svaret indeholder en omhyggelig 
vurdering af fuglearterne i området og den respektive risiko for forstyrrelse afhængig af 
beliggenheden af deres levesteder. Der er foretaget nye vurderinger af næringsstofferne, som 
viser, at de ikke får nogen væsentlig indvirkning. Endelig er projektet ændret for at undgå 
nedbringelse af grundvandet (en tunnel erstattes af en bro).

Projektet blev også drøftet på et møde med de danske myndigheder i oktober 2008, og de har 
siden ved flere lejligheder sendt yderligere oplysninger.

                                               
1 92/43/EØF, EFT L 206 af 22.7.1992.
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Andrageren fremhæver først den kendsgerning, at den nuværende motorvejsstrækning ikke 
skulle have været valgt, da der findes bedre alternativer. Det bør understreges, at 
habitatdirektivet ikke forbyder menneskelige aktiviteter på et Natura 2000-område. Formålet 
med artikel 6 er i virkeligheden at tillade aktiviteter, forudsat at forskellige betingelser 
opfyldes. Som et første skridt er der behov for en passende miljøvurdering af en plan eller et 
projekt for at fastlægge, hvorvidt den eller det får væsentlig indvirkning på det pågældende 
sted. Hvis det konkluderes, at der ikke er nogen væsentlig negativ indvirkning, er der i 
henhold til direktivet ikke yderligere krav om at undersøge alternative løsninger.

For det andet hævder andrageren, at motorvejen udgør en overtrædelse af habitatdirektivets 
artikel 12, stk. 1, litra d), fordi flere paddearter, som er omfattet af bilag IV til direktivet, 
forhindres i at spredes. Det bør bemærkes, at det i henhold til artikel 16 er tilladt at fravige 
bestemmelserne om den strenge beskyttelse i artikel 12. I stedet for at anvende fravigelser kan 
projektet også gennemføres på en sådan måde, at alle væsentlige virkninger på de pågældende 
arter reduceres eller endog ophæves. I sådanne situationer kan der anvendes 
afværgeforanstaltninger. De danske myndigheder offentliggjorde i april 2008 en såkaldt 
naturplan1 for motorvejen, som detaljeret fastsætter de planlagte afværgeforanstaltninger 
(næsten 200 vandhuller, hegn, 16 paddepassager, vegetation, som "fører" padder over 
motorveje osv.). Alle væsentlige virkninger fra motorvejen synes derfor at være undgået, og 
der foreligger ikke nogen overtrædelse af artikel 12 i direktivet om dette punkt.

Vedrørende indvirkningen på fuglene vurderer svaret som allerede meddelt risiciene for 
fuglearterne i området ved forstyrrelse i forbindelse med beliggenheden af deres levesteder. I 
henhold til de til rådighed værende oplysninger bygger de udvalgte arter rede i en afstand af 1 
km fra motorvejen og er ikke i fare for at blive forstyrret af larmen. Med hensyn til den 
undersøgelse, som andrageren henviser til, er dette muligvis ikke helt relevant i den 
foreliggende sag, da det er uklart, hvorvidt undersøgelsen vedrører en motorvej med lignende 
karakteristika, som f.eks. trafiktæthed, og nogle af de nævnte arter findes ikke i Natura 2000-
området Hostrup Sø.

Kommissionens samlede vurdering af oplysningerne i denne sag er, at vurderingen af 
indvirkningerne på miljøet er blevet suppleret med oplysninger i svar på åbningsskrivelsen og 
i løbet af efteråret 2008. De nye oplysninger ændrer ikke de foreløbige undersøgelser i 
vurderingen af indvirkningerne (projektet ville ikke få nævneværdig indflydelse på stedet). På 
grundlag heraf har Kommissionen konkluderet, at der ikke foreligger et klart bevis eller 
retlige grunde til at indlede en overtrædelsessag.

På grundlag heraf har Kommissionen den 19. marts 2009 besluttet at afslutte undersøgelsen af 
denne sag.

Konklusion

Kommissionen har afsluttet undersøgelsen af sagen på grund af mangel på klare beviser på 
overtrædelse af EU's miljølovgivning."

                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf.


