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1.1. Ordlyden i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 

"Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, 
alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer 
medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale 
sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes.  
 
 
Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan 
der alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller 
væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser".  

1.2. Anvendelsesområde 

1.2.1. Emne 

Denne bestemmelse er et led i proceduren for de kompetente nationale myndigheders 
vurdering og mulige godkendelse af planer og projekter, som vil kunne påvirke et særligt 
bevaringsområde (SAC - habitatområde), et særligt beskyttet område (SPA - 
fuglebeskyttelsesområde) eller et område af fællesskabsbetydning (SCI)1. Der er to 
fundamentale aspekter:  
 
• På den ene side omhandler bestemmelsen undtagelser fra den generelle regel i artikel 6, 

stk. 3, hvorefter planer eller projekter kun kan godkendes, hvis de ikke skader det eller de 
pågældende områders integritet.  

• På den anden side skal bestemmelsen håndhæves trinvist som angivet i direktivet og i den 
her  fastsatte rækkefølge2.  

Med den foreløbige vurdering af virkningerne af en plan eller et projekt for et givet område 
(artikel 6, stk. 3) kan de kompetente nationale myndigheder bedømme konsekvenserne af det 
påtænkte initiativ for det pågældende områdes integritet. Hvis konklusionen af vurderingen er 
positiv, i den forstand at der videnskabeligt set ikke  hersker nogen rimelig tvivl om, at 
området ikke påvirkes, kan de kompetente myndigheder give deres tilslutning til planen eller 
projektet.  I tvivlstilfælde eller i tilfælde af negative  resultater bør forsigtighedsprincippet og 
princippet om en forebyggende indsats følges og procedurerne i artikel 6, stk. 4, finde 

                                                 
1 Artikel 6, stk. 2, 3 og 4, gælder kun for områder, der er optaget på listen over områder, der er udvalgt som 

områder af fællesskabsbetydning (SCI). Disse bestemmelser gælder derfor ikke for områder, der er opført på 
de foreslåede nationale lister, der er forelagt Kommissionen (pSCI) med henblik på udpegning af områder af 
fællesskabsbetydning. Beskyttelsesreglerne for pSCI-områder (foreslåede områder) er defineret i sag C-117/03 
(Domstolens dom af 13. januar 2005, Dragaggi) og i sag C-244/05 (Domstolens dom af 14. september 2006, 
Bund Naturschutz). 

2 I sit forslag til afgørelse i sag C-239/04 synes generaladvokaten (præmis 44-46) at mene, at der ikke er tale om 
nogen rækkefølge mellem undersøgelsen af alternative løsninger og bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser. 
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anvendelse. Tages der endvidere udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og  en forebyggende 
tilgang, kan det også føre til en beslutning om, at planen eller projektet skal opgives.  
 
I denne sammenhæng har Domstolen allerede fremført (i sag C-127/02 Waddenvereniging og 
Vogelbeschermingsvereniging3), og bekræftet (i sag C-6/04 Kommissionen mod Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland4), at kravet om at iværksætte en vurdering af 
virkningerne af en given plan eller projekt ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, afhænger 
af, om der er sandsynlighed  eller risiko for, at planen eller projektet kan påvirke det 
pågældende område væsentligt. Især i lyset af forsigtighedsprincippet anses en sådan risiko at 
foreligge, hvis det ud fra objektive oplysninger ikke kan udelukkes, at planen eller projektet 
vil påvirke det pågældende område væsentligt.  
 
Den ovennævnte tilgang gør sig også gældende i Domstolens dom af 26. oktober 2006 i sagen 
C-239/045 om anlæg af en motorvej i Portugal, hvor det nævnes, at der ud fra et 
videnskabeligt synspunkt ikke må foreligge nogen rimelig tvivl i forhold til skadevirkninger 
for det omhandlede områdes integritet, hvis projektet skal godkendes. 
 
En beslutning om at gennemføre en plan eller et projekt skal opfylde kravene i artikel 6, stk. 
4. Det skal navnlig dokumenteres, at: 

1 den alternative forelagte løsning, uanset økonomiske hensyn, er den mindst 
skadelige for naturtyper, arter og Natura 2000-områdets integritet og at der ikke 
findes noget andet gennemførligt alternativ, som ikke ville påvirke områdets 
integritet  

 
2 der er bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder ‘af 

social eller økonomisk art'.  
 

Da denne bestemmelse er en undtagelse fra artikel 6, stk. 3, kan den kun finde anvendelse i 
tilfælde, hvor alle direktivets betingelser er opfyldt fuldt ud. Det påhviler således den, der 
ønsker at gøre brug af denne undtagelse, at bevise, at de ovennævnte betingelser faktisk er til 
stede i hvert enkelt tilfælde.  

 
3 Når det til fulde er påvist og dokumenteret, at der ikke findes passende alternative 

løsninger, og at der er tale om bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser, skal medlemsstaten træffe alle nødvendige 
kompensationsforanstaltninger til at sikre den globale sammenhæng i Natura 2000-
nettet. Kompensationsforanstaltninger bør derfor kun tages i betragtning, når andre 
forholdsregler, f.eks. afhjælpende foranstaltninger, ikke er tilstrækkelige. 
Kommissionen skal altid underrettes om de trufne kompensationsforanstaltninger. 

 
Bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, finder anvendelse, når resultaterne af den foreløbige 
vurdering i henhold til artikel 6, stk. 3, er negative eller usikre. Dvs.:  
1. Planen eller projektet vil skade områdets integritet 
2. Der er usikkert, om planen eller projektet ikke kan skade områdets integritet 
"De forskellige faser i proceduren skal følges i den nævnte rækkefølge".  

                                                 
3 Domstolens dom af 7. september 2004 i sag C-127/02, præmis 57 og 61. 
4 Domstolens dom af 20.oktober 2005 i sag C-6/02, præmis 54. 
5 Domstolens dom af 26.oktober 2006, Kommissionen mod Portugal ( sag C-239/04, præmis 24). 
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1.2.2. Tidsfrister for direktivets anvendelse  

Domstolens dom i sagen C-209/04 opstiller principperne om den tidsmæssige anvendelse af 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og dermed også artikel 6, stk. 4. Domstolen anvender et 
formelt kriterium til at afgøre, om et projekt skal underkastes en miljøvurdering efter artikel 6, 
stk. 3: datoen for ansøgning om godkendelse af projektet. Hvis ansøgningen om godkendelse 
er indgivet formelt inden udløbet af fristen for direktivets gennemførelse i national ret eller 
inden tiltrædelsen til EU, er projektet ikke underlagt kravene i artikel 6, stk. 3 og 4. Er 
ansøgningen om godkendelse imidlertid indgivet formelt efter udløbet af fristen for direktivets 
gennemførelse i national ret eller efter tiltrædelsen til EU, er projektet  underlagt kravene i 
artikel 6, stk. 3 og 4. 
 
 

1.3. Indledende betragtninger 

Sikring af kvaliteten af den vurdering, der skal foretages  ifølge artikel 6, stk. 3 

Inden en plan eller et projekt godkendes, skal der gennemføres en vurdering af virkningerne 
heraf på det pågældende område, og under hensyntagen til bevaringsmålsætningerne for 
området skal der i denne sammenhæng tages hensyn til de kumulative virkninger, som planen 
eller projektet kan have i forbindelse med andre planer og projekter. Dette betyder, at alle 
aspekter af planen eller projektet, som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller 
projekter kan påvirke disse målsætninger, skal identificeres  på baggrund af den bedste 
videnskabelige viden på området. 

Det bør sikres at procedurerne for vurdering af planer eller projekter, der kan påvirke Natura 
2000-områder,  til fulde tager hensyn til alle de elementer, der bidrager til områdets integritet, 
og til den globale sammenhæng i nettet. Dette gælder både ved kortlægningen af 
udgangssituationen (referencebetingelserne) og på de stadier, der fører til identifikation af 
potentielle virkninger, afhjælpende foranstaltninger og restvirkninger. På dette grundlag 
afgøres det, hvad der skal kompenseres for, både med hensyn til kvalitet og kvantitet. 

Uanset om bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, gennemføres efter eksisterende 
miljøvurderingsprocedurer eller andre specifikke metoder, skal det sikres, at: 

− resultaterne af en vurdering efter artikel 6, stk. 3, giver mulighed for, at de 
efterfølgende beslutninger  kan spores fuldt ud, herunder valget af alternative 
løsninger og eventuelle bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser 

− vurderingen omfatter alle de elementer, der bidrager til områdets integritet og til den 
globale sammenhæng i nettet, som defineret i områdets bevaringsmålsætninger og i 
standardskemaet, og er baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige viden på 
området. De krævede oplysninger bør være opdaterede og kan omfatte følgende data: 

 
 Områdets struktur og funktion og den rolle, de forskellige økologiske 

værdier spiller 
 Områdets prioriterede og ikke-prioriterede naturtyper: areal, 

repræsentativitet og bevaringsstatus 
 Populationsstørrelse, isolationsgrad, økotype, genpool, 

aldersklassestruktur og bevaringsstatus for de arter i habitatdirektivets 
bilag II eller fugledirektivets bilag I, der findes i området 



 6

 Områdets rolle i den biogeografiske region og for sammenhængen i 
Natura 2000-nettet 

 Eventuelle andre økologiske værdier og funktioner i området 
 

− Vurderingen bør omfatte en omfattende kortlægning af alle de potentielle virkninger af 
planen eller projektet, som kan berøre området væsentligt, idet der tages hensyn til 
kumulative virkninger og andre virkninger, som gennemførelsen af planen eller 
projektet kan medføre i forbindelse med andre planer eller projekter. 

− Ved en vurdering efter artikel 6, stk. 3, anvendes de bedste tilgængelige teknikker og 
metoder til at bedømme omfanget af planens eller projektets virkninger på den 
biologiske integritet i det eller de områder, som vil kunne lide skade. 

− I forbindelse med vurderingen sikres det, at de mest effektive afhjælpende 
foranstaltninger integreres i planen eller projektet, med henblik på at undgå, reducere 
eller endog ophæve de negative virkninger på området. 

− Beskrivelsen af den biologiske integritet og miljøvurderingen bør baseres på de bedst 
mulige indikatorer, der er specifikke for Natura 2000-værdierne, og som også skal 
kunne anvendes til at overvåge gennemførelsen af planen eller projektet.  

 
For at Natura 2000-myndighederne kan opfylde kravene til en vurdering efter artikel 6, stk. 3, 
synes det at være mest hensigtsmæssigt at opstille specifikke formelle krav vedrørende den 
type oplysninger og de kriterier, der skal følges ved gennemførelsen af en sådan vurdering. 
Det anbefales stærkt at benytte informationsformidling til og uddannelse af de berørte parter 
(f.eks. myndigheder på forskellige regeringsniveauer, konsulenter og plan- eller 
projektudviklere).  
 

1.3.1. Undersøgelse af alternative løsninger 

Da uønsket forringelse af Natura 2000-nettet skal undgås, bør det overvejes at foretage en 
gennemgribende revision af en/et foreslået plan eller projekt eller trække forslaget tilbage, 
hvis det er påvist, at det vil få væsentlige negative virkninger på det pågældende områdes 
integritet. Dette bør navnlig være tilfældet, hvis der er tale om virkninger på prioriterede 
naturtyper og/eller arter, der er beskyttet efter habitatdirektivet, eller på globalt truede 
fuglearter i fugledirektivets bilag I. De kompetente myndigheder skal først analysere og 
påvise behovet for planen eller projektet. Nulløsningen bør derfor tages i betragtning på dette 
stadium.  
 
Derefter bør de kompetente myndigheder undersøge muligheden for at anvende en alternativ 
løsning, som i højere grad beskytter det pågældende områdes integritet6. Alle gennemførlige 
alternativer skal undersøges, navnlig hvad angår deres virkninger for 
bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-området, områdets integritet og dets bidrag til den 
globale sammenhæng i Natura 2000-nettet. Sådanne løsninger skulle normalt allerede være 
identificeret i forbindelse med den indledende vurdering i artikel 6, stk. 3. Der kan være tale 
om alternative placeringer, udvikling i anden målestok eller anden udformning, eller 
alternative processer.  

                                                 
6 I sit forslag til afgørelse i sagen C-239/04 fremfører generaladvokaten (præmis 44) "Blandt de således 

afgrænsede tilbageværende alternative løsninger, som valget skal træffes mellem, skal valget ikke 
nødvendigvis træffes efter, hvilken løsning der påvirker lokaliteten mindst. Derimod skal det træffes efter en 
afvejning af de skadelige virkninger for SPA’ets integritet og de relevante hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser." 
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I overensstemmelse med nærhedsprincippet er det op til de kompetente nationale 
myndigheder at bedømme virkningerne af de alternative løsninger på det pågældende område. 
Det skal understreges, at referenceparametrene for sådanne sammenligninger er bevaring og 
opretholdelse af områdets integritet og økologiske funktioner. I denne fase kan andre 
vurderingskriterier, såsom økonomiske kriterier, derfor ikke tilsidesætte de økologiske 
kriterier.  
 
Det er op til de kompetente nationale myndigheder at vurdere alternative løsninger. I 
denne vurdering skal der tages hensyn til bevaringsmålsætningerne for området.  

 
1.3.2. Undersøgelse af bydende nødvendige hensyn til væsentlige 

samfundsinteresser 

Hvis der ikke findes alternative løsninger - eller hvis sådanne løsninger har endnu stærkere 
negative miljøvirkninger på området, under hensyntagen til direktivets ovennævnte 
bevaringsmålsætninger – skal myndighederne undersøge, om der er bydende nødvendige 
hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, som 
indebærer, at planen eller projektet skal gennemføres.  
 
Direktivet definerer ikke begrebet "bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser". Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, nævner imidlertid hensynet til menneskers 
sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet som 
eksempler på sådanne bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Hvad 
angår "andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser" af social eller 
økonomisk art, fremgår det klart af ordlyden, at kun samfundsinteresser, uanset om de 
forsvares af offentlige eller private organer, kan afvejes over for direktivets 
bevaringsmålsætninger. Projekter, der udvikles af private organer, kan derfor kun tages i 
betragtning, hvis de bevisligt tjener sådanne samfundsinteresser. 
 
Den Europæiske Domstol har endnu ikke givet klare retningslinjer for fortolkningen af dette 
begreb. Det kan derfor være nyttigt at henvise til andre grene af fællesskabslovgivningen, som 
indeholder lignende begreber.  
 
Begrebet "tvingende hensyn" blev formuleret af Domstolen som en undtagelse fra princippet 
om frie varebevægelser. Af tvingende hensyn, som kan berettige nationale foranstaltninger, 
der begrænser bevægelsesfriheden, har Domstolen anerkendt folkesundhed og 
miljøbeskyttelse såvel som forfølgelsen af berettigede økonomi- og socialpolitiske mål.  
 
Derudover nævner fællesskabslovgivningen også begrebet "tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse", jf. traktatens artikel 86, stk. 2, (tidligere 90, stk. 2), inden for rammerne 
af undtagelsen fra konkurrencereglerne for virksomheder, der har ansvaret for forvaltningen 
af sådanne tjenesteydelser. I en meddelelse om forsyningspligtydelser i Europa7 har 
Kommissionen, under hensyntagen til retspraksis på området, givet følgende definition på 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse: "det drejer sig om kommercielle 
tjenesteydelser, der opfylder opgaver af almen interesse, og derfor er medlemsstaterne 

                                                 
7 KOM(96) 443 af 11.9.1996. 
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underkastet særlige forpligtelser med hensyn til offentlig service8. Det er navnlig tilfældet for 
transport-, energi- og kommunikationsydelser". 
 
Med hensyn til bestemmelsens opbygning kan de nationale myndigheder i de konkrete tilfælde 
kun godkende de pågældende planer og projekter, hvis de ovennævnte tvingende hensyn 
vejere tungere end bevaringsmålsætningerne for det område, der berøres af initiativerne. Dette 
bør afgøres ud fra følgende betragtninger: 
 
a) samfundsinteresserne skal være væsentlige: ikke enhver form for samfundsinteresser af 

social eller økonomisk art kan gøres gældende, navnlig ikke når de afvejes mod de 
interesser, der beskyttes ved direktivet (se f.eks. 4. betragtning, hvor det hedder 
"Fællesskabets naturarv") (se bilag I, punkt 10) 

b) i denne sammenhæng er det også rimeligt at antage, at samfundsinteresser kun kan være 
væsentlige, hvis der er tale om interesser på lang sigt. Kortsigtede økonomiske interesser 
eller andre interesser, som kun kan have fordele for samfundet på kort sigt, vil ikke være 
tilstrækkelige til at opveje de langsigtede bevaringsinteresser, direktivet varetager. 

Det er rimeligt at antage, at der med "bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art" henvises til situationer, 
hvor de påtænkte planer eller projekter viser sig at være uundværlige:  
- som led i foranstaltninger eller politikker, der tager sigte på at beskytte 
grundlæggende værdier for borgernes liv (helbred, sikkerhed, miljø) 
- som led i statens og samfundets grundlæggende politik 
- som led i udførelsen af aktiviteter af økonomisk eller social art, der opfylder specifikke 
forpligtelser til offentlig service. 
 

 

For at give læserne en mere nøjagtig angivelse af, hvad der retmæssigt kan anses for at være 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, har vi taget en række 
eksempler fra udtalelser, som Kommissionen har afgivet i medfør af artikel 6, stk. 4, og 
baseret på medlemsstaternes begrundelse for projekterne. 

Krydsning af Peene-dalen (Tyskland) af den planlagte motorvej A 20 (Tyskland) 
A 20-motorvejen indgår i det transeuropæiske vejnet. Der er anlagt en øst-vest forbindelse i 
Mecklenburg-Vorpommern med henblik på at forbinde denne egn med Fællesskabets centrale egne. 
Mecklenburg-Vorpommern er ramt af en usædvanlig høj arbejdsløshed. Arbejdsløshedsprocenten har 
i flere år været næsten dobbelt så stor som i de gamle delstater. Sammenlignet med befolkningstallet 
ligger bruttonationalproduktet i Mecklenburg-Vorpommern betydeligt under landets gennemsnit. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Forpligtelserne til offentlig service er karakteriseret ved respekten for visse væsentlige driftsprincipper, som 

f.eks. regelmæssighed, lige adgang, universalitet og gennemsigtighed, men kan variere fra medlemsstat til 
medlemsstat afhængigt af forholdene, såsom geografiske eller tekniske hindringer, politisk og administrativ 
organisation, historie og traditioner. 
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Projekt "Mainport Rotterdam” udviklingsplan (Nederlandene) 
Havne- og industriaktiviteterne i Rotterdamområdet er en af hovedpillerne i den nederlandske 
økonomi. Havnen i Rotterdam er et vigtigt multimodalt knudepunkt i TEN-T Nettet og er derfor af 
fællesskabsbetydning. Den forventede vækst i den globale containerhåndtering og kemikalieindustri 
vil føre til større efterspørgsel efter arealer, som skal imødekommes, hvis Rotterdams havn skal kunne 
bevare sin konkurrenceevne i området Hamburg – Le Havre. 
Udviklingen af Rotterdams havn er også relevant i forbindelse med spørgsmålet om fremme af 
trafikoverflytning, navnlig for godstransport. Det er klart, at overflytning af godstransport fra vej til 
vand vil have betydelige fordele i form af mindre drivhusgasudledning, mindre luftforurening og 
mindre belastning af vejnettet. Disse fordele bør tages i betragtning ved vurderingen af spørgsmål 
vedrørende samfundsinteresser. 
 
Udbygning af anlægsområdet for Daimler Chrysler Aerospace Airbus Gmbh i Hamburg-
Finkenwerder (Tyskland) 
Af stor betydning for regionen Hamburg og Nordtyskland og for den europæiske luftfartsindustri. 
Projektet vil bidrage til den teknologiske udvikling og fremme det europæiske samarbejde på 
luftfartsområdet. Positive virkninger for den økonomiske og sociale situation i de tilgrænsende 
regioner og  på den europæiske luftfartsindustris konkurrenceevne. Stort antal højkvalificerede nye 
job, der behøves til at opveje det betydelige tab af arbejdspladser  i den regionale industrisektor. 
 
Højhastighedslinje (TGV Øst) (Frankrig) 
Ingen andre muligheder for at forbinde de eksisterende linjer. Det europæiske projekt TGV Øst blev 
modtaget positivt af Det Europæiske Fællesskabs ministerråd i 1990 og blev udpeget som et 
prioriteret projekt af Det Europæiske Råd i 1994, på grundlag af EU's beslutninger om prioritering af 
infrastrukturprojekter. 
 
Driftsrammeplan (“Rahmenbetriebsplan”) for Prosper Haniel-kulminen (Tyskland) 
Som følge af Prosper Haniel-kulminens geologiske og infrastrukturelle egenskaber bidrager den 
fortsatte drift af minen til at møde Tysklands  langsigtede energipolitiske mål på føderalt og regionalt 
plan, herunder navnlig med hensyn til energiforsyningssikkerhed, samt til at bevare en førende 
position for Europas mine- og kulenergiteknologi. Lukning af Prosper Haniel-minen ville have 
uacceptable direkte og indirekte økonomiske og sociale følger på regionalt plan med et direkte tab af 
arbejdspladser inden for selve kulminedriften såvel som i industrien opstrøms og serviceydelserne 
nedstrøms.  
 
La Breña II Reservoirprojekt (Spanien) 
Tilvejebringelse af tilstrækkelige vandressourcer til drikkevand, industri og landbrug, som ikke kan 
fremskaffes under de nuværende forhold i Guadalquivir-floden. 
 
Yderligere eksempler og oplysninger om Kommissionens udtalelser kan ses på: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_art
icles/art6/index_en.htm 
 
 

1.4. Kompensationsforanstaltninger 

1.4.1. Hvad menes der med "kompensationsforanstaltninger" og 
hvornår skal de tages i betragtning? 

I forbindelse med habitatdirektivets artikel 6 skal der skelnes klart mellem afhjælpende 
foranstaltninger og kompensationsforanstaltninger. 
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Udtrykket "kompensationsforanstaltninger" er ikke defineret i habitatdirektivet. På grundlag 
af erfaringerne kan der skelnes på følgende måde:  

• afhjælpende foranstaltninger i bred betydning er foranstaltninger, som tager sigte på at 
minimere eller helt ophæve de negative virkninger på et område, som gennemførelsen af 
en plan eller et projekt vil kunne resultere i. Disse foranstaltninger er en integrerende del af 
specifikationerne for en plan eller et projekt (se afsnit 4.5 i brochuren "Forvaltning af 
Natura 2000-områder. Habitatdirektivets artikel 6"), og 

• kompensationsforanstaltninger i snæver betydning: er uafhængige af projektet (herunder 
eventuelle afhjælpende foranstaltninger). De har til formål at ophæve de negative 
virkninger af planen eller projektet, så den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet 
bevares. 

En udvidelse af kulminens underjordiske aktiviteter til hidtil uudnyttede områder vil forårsage 
omfattende jordsætning, ledsaget af oversvømmelser og grundvandsstigning, hvilket vil 
medføre en betydelig belastning af alle økosystemerne i området. For at kompensere for 
projektets negative virkninger udvælges der et passende jordareal efter økologiske kriterier, 
hvor der oprettes ikke-prioriterede naturtyper (bøge- og egeskove), enten ved genplantning 
eller ved omdannelse/forbedring af bestående skove. Det overvejes også at oprette og forbedre 
alluviale skove og at genoprette eller optimere flodlejer til kompensation for tabet af en 
prioriteret naturtype (alluviale residuelle skove - Alnion glutinoso-incanae) og en ikke-
prioriteret naturtype (slette- og bjergvandløb med flydende vegetation). Foranstaltningen vil 
også bidrage til at kompensere for projektets negative påvirkning af arten Lampetra planeri. 

Kompensationsforanstaltninger bør supplere foranstaltninger, der gennemføres som normal  
praksis i medfør af habitatdirektivet og fugledirektivet, eller forpligtelser, der følger af EF-
retten. F.eks. er gennemførelse af en forvaltningsplan eller forslag/udpegning af et nyt 
område, som allerede er opført som værende af fællesskabsbetydning, således "normale" 
foranstaltninger for en medlemsstat. Kompensationsforanstaltninger skal altså være mere 
vidtgående end de normale foranstaltninger/standardforanstaltninger, der kræves til 
beskyttelse og forvaltning af Natura 2000-områder. 
 
Som et andet eksempel på kompensation kan nævnes en havneudbygning, der ville føre til 
ødelæggelse af en rasteplads for fugle og reduktion af lavvandede mudderbanker og rørskove 
i tidevandszonen. Genskabelse af en rasteplads for fugle ved højvande og af flade stande 
forbundet med mudderbanker såvel som genopretning af rørskove og våde enge gennem 
hydrauliske anlæg, miljøforanstaltninger i tilknytning til landbrugsmæssig udnyttelse af 
rørskove og enge og forvaltning af jagtpresset skulle kunne kompensere for de negative 
virkninger af projektet. 
 
Kompensationsforanstaltninger er således ikke en udvej til at gennemføre planer eller 
projekter og samtidig unddrage sig forpligtelserne i artikel 6. De bør kun tages i betragtning, 
når en negativ indvirkning på et Natura 2000-områdes integritet er fastslået. Princippet i 
vurderingsproceduren går ud på, at der, hvis der ventes en negativ virkning, skal gennemføres 
en evaluering af alternative løsninger og en bedømmelse af planens/projektets betydning i 
forhold til områdets naturværdi. Når først det er afgjort, at projektet/planen bør gennemføres,  
bør muligheden for en kompensationsforanstaltning tages i betragtning. Denne tilgang er også 
blevet bekræftet i generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen C 239-/04 (præmis 35). 
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Kompensationsforanstaltninger er foranstaltninger, der er specifikke for et projekt eller 
en plan, og som går ud over den normale gennemførelse af fugle- og habitatdirektivet. 
De tager sigte på at udligne den negative virkning fra et projekt og fuldt ud kompensere 
for de negative virkninger for den berørte art eller naturtype. 
Kompensationsforanstaltninger er den "sidste udvej". De anvendes kun, når de andre 
forholdsregler i direktivet er virkningsløse og man ikke desto mindre har truffet 
beslutning om at tage et projekt/en plan, der har negative virkninger på en Natura 2000-
område, i betragtning.  

1.4.2. "Den globale sammenhæng" i Natura 2000-nettet 

Udtrykket "global sammenhæng" optræder i artikel 6, stk. 4, hvor det hedder, at en plan eller 
et projekt tillades gennemført af bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser, og at medlemsstaten skal træffe foranstaltninger til at udligne tabet.  

Udtrykket optræder også i artikel 3, stk. 1, hvor det hedder, at Natura 2000 er “et 
sammenhængende europæisk økologisk net af særlige bevaringsområder, som skal sikre 
opretholdelse eller i givet fald genopretning af en gunstig bevaringsstatus for de pågældende 
naturtyper og levestederne for de pågældende arter i deres naturlige udbredelsesområde”. 
Der er således tale om to kriterier, på den ene side de berørte arter og naturtyper hvad angår 
mængde og kvalitet, og på den anden side områdets rolle med hensyn til at sikre en passende 
geografisk fordeling i forhold til deres udbredelsesområde.  

I artikel 3, stk. 3, hedder det: "I de tilfælde, hvor medlemsstaterne finder der nødvendigt, 
bestræber de sig på at styrke den økologiske sammenhæng i Natura 2000 ved at opretholde 
eller i givet fald udvikle de landskabselementer, der er nævnt i artikel 10, og som er af 
afgørende betydning for vilde dyr og planter." 

I artikel 10, som mere generelt vedrører medlemsstaternes politik for fysisk planlægning og 
udvikling, hedder det" 

"Medlemsstaterne skal, 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, bestræbe sig på at fremme 
forvaltningen af de elementer i landskabet, der er af afgørende betydning for vilde dyr 
og planter. 

Der er tale om sådanne elementer, som ved deres lineære og kontinuerlige struktur 
(som f.eks. vandløb med deres bredder eller deres rolle som trædesten (som f.eks. 
småsøer og småskove) er væsentlige for vilde arters migration, spredning og genetiske 
udveksling." 

Ordet "økologisk" er brugt både i artikel 3 og artikel 10 til at forklare sammenhængens 
karakter. Udtrykket "global sammenhæng" i artikel 6, stk. 4, er naturligvis brugt i den samme 
betydning. 

Når dette er sagt, er det klart, at et områdes betydning for nettets sammenhæng afhænger af 
bevaringsmålsætningerne for området, antallet af naturtyper og arter i området og deres 
tilstand samt den rolle, området spiller med hensyn til at sikre en passende geografisk 
fordeling i forhold til de pågældende arters og naturtypers udbredelsesområde.  
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Artikel 6, stk. 4, kræver, at den globale sammenhæng i Natura 2000 skal "beskyttes". 
Direktivet går således ud fra, at det "oprindelige" net var sammenhængende. Hvis 
undtagelsesbestemmelserne tages i anvendelse, skal situationen rettes op, så sammenhængen 
genskabes fuldt ud.  

Når det drejer sig om en plan eller et projekt, skal de kompensationsforanstaltninger, der 
fastlægges med henblik på at beskytte den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet, opfylde 
de ovennævnte kriterier. Dette betyder, at der ved planlægning af en 
kompensationsforanstaltning skal tages hensyn til områdets bevaringsmålsætninger og til de 
negativt påvirkede naturtypers og arters antal og bevaringsstatus. Samtidig skal den rolle, 
området spiller i forhold til den biogeografiske fordeling, erstattes på passende måde. 

På dette sted kan det være nyttigt at erindre om, at ifølge habitatdirektivet beror udvælgelsen 
af et område til Natura 2000-nettet på :  

• omfanget af naturtyper og arter (areal, populationer), som beskrevet i standardskemaet   

• områdets beliggenhed i et biogeografisk område, som det tilhører  

• de udvælgelseskriterier, der er opstillet af Habitat-udvalget og som anvendes af Det 
europæiske temacenter for Biodiversitet, når det skal rådgive Kommissionen om 
bibeholdelse af et område på fællesskabslisten.  

De kompetente myndigheder bør se på disse kriterier, når de planlægger 
kompensationsforanstaltninger for et givet projekt, og bør sikre sig, at der er tale om 
egenskaber og funktioner, som kan sammenlignes med dem, der lå til grund for udvælgelsen 
af det oprindelige område.  
 
Fugledirektivet indeholder ikke bestemmelser om biogeografiske områder eller udvælgelse på 
EF-plan. Analogt med habitatdirektivet kan man dog gå ud fra, at den globale sammenhæng i 
nettet er sikret, hvis:  

• kompensationsforanstaltningen opfylder de samme formål, som dem, der lå til grund for 
områdets udpegning efter fugledirektivets artikel 4, stk. 1 og 2 

• kompensationsforanstaltningen opfylder den samme funktion langs den samme trækrute 

• kompensationsområdet(erne) med sikkerhed er tilgængelige for de fugle, der normalt 
forekommer på det område, der er påvirket af projektet.  

Hvis f.eks. et særligt beskyttet område ('fuglebeskyttelsesområde'), der har en særlig funktion 
som rasteplads for trækfugle på deres trækrute nordpå, påvirkes negativt af et projekt, bør 
kompensationsforanstaltningerne fokusere på områdets særlige funktion. Kompenseres der 
derfor med foranstaltninger, der kan genskabe de nødvendige rastebetingelser for de samme 
arter i et område, der ligger uden for eller langs trækruten, men langt fra det oprindelige 
område, ville det ikke være tilstrækkeligt til at sikre den globale sammenhæng i nettet. I dette 
tilfælde bør kompensationsforanstaltningen sikre passende rastepladser for målarterne på det 
rette sted på trækruten, så de reelt er tilgængelige for de fugle, som ville have brugt det 
oprindelige område, der påvirkes af projektet.  
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For at sikre den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet skal de kompensations-
foranstaltninger, der foreslås for et projekt derfor: a) omfatte de negativt påvirkede 
naturtyper og arter i et tilsvarende omfang b) sikre funktioner, der kan sammenlignes 
med dem, der lå til grund for udvælgelsen af det oprindelige område, navnlig hvad 
angår passende geografiske fordeling. Det er således ikke tilstrækkeligt, at kompen-
sationsforanstaltningerne vedrører det samme biogeografiske område i den samme 
medlemsstat.  

Afstanden mellem det oprindelige område og stedet for kompensationsforanstalt-
ningerne er derfor ikke nødvendigvis nogen hindring, så længe den ikke påvirker 
områdets funktionsdygtighed, dets rolle i den geografiske fordeling og de årsager, der lå 
til grund for valget af det oprindelige område.  

 
1.4.3. Kompensationsforanstaltninger – formål og generelt indhold 

Kompensationsforanstaltninger i snæver betydning skal tjene til at garantere, at et områdes 
bidrag til bevaringen af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og levesteder "i det 
pågældende biogeografiske område", opretholdes. De skal kort sagt sikre, at den globale 
sammenhæng i Natura 2000-nettet bevares. Dette indebærer:  

• at et område i princippet ikke må være uigenkaldeligt påvirket af et projekt, inden 
kompensationen herfor er gennemført. Der kan imidlertid være situationer, hvor det ikke er 
muligt at opfylde denne betingelse. F.eks. vil det tage mange år, før genskabelsen af en 
skovnaturtype kan sikre de samme funktioner som den oprindelige bevoksning, der er 
negativt påvirket af et projekt. Der bør sættes alt ind på at sikre, at kompensationen 
gennemføres i forvejen, og er dette ikke muligt i fuld udstrækning, bør de kompetente 
myndigheder tage yderligere kompensationsforanstaltninger i betragtning for de tab, der i 
mellemtiden vil finde sted. 

• at kompensationen skal gå ud over det bidrag, medlemsstaten normalt skulle have tilført 
Natura 2000-nettet i medfør af direktiverne.  

Medlemsstaterne bør være særlig påpasselige, når de negative virkninger af en plan eller et 
projekt berører sjældne naturtyper eller naturtyper, som først efter lang tid kan sikre de samme 
økologiske funktioner som før. Under disse omstændigheder bør en nulløsning overvejes 
seriøst. 

Udpegninger af nye Natura 2000-områder kan indgå i en kompensationspakke efter artikel 6, 
stk. 4, men de er ikke tilstrækkelige, hvis der ikke samtidig træffes ledsagende 
foranstaltninger.  

Ifølge fugledirektivet kan dette som kompensation bestå i en forbedring af den biologiske 
værdi af et område, der er eller vil blive udpeget, således at bæreevnen eller fødepotentialet 
øges med en mængde svarende til tabet af det område, der påvirkes af projektet. Genoprettelse 
af et levested, der er gunstigt for den pågældende fugleart, kan accepteres uden videre, hvis 
det nyetablerede område er klart, når det påvirkede område mister sin naturværdi.  
 
Hvad habitatdirektivet angår, vil kompensationen ligeledes kunne bestå i genskabelse af en 
tilsvarende naturtype eller biologisk forbedring af en underlødig naturtype i et allerede 
udpeget område eller endog tilføjelse til Natura 2000-nettet af et nyt område af samme 
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kvalitet som det oprindelige område. I sidstnævnte tilfælde kan det fremføres, at projektet 
generelt vil resultere i et tab for den pågældende naturtype på nationalt plan. På EU-plan vil 
det nye område imidlertid blive beskyttet i henhold til artikel 6 og derved bidrage til 
virkeliggørelsen af direktivets målsætninger.  
 
Kompensationsforanstaltninger, der egner sig til eller er nødvendige for at kompensere for en 
negativ påvirkning af et Natura 2000-område, kan bestå i: 

− Genoprettelse eller forbedring af eksisterende områder: genopretning af naturtypen, så 
dens værdi for naturtypens bevaring opretholdes og bevaringsmålsætningerne for 
området opfyldes, eller forbedring af den resterende naturtype i forhold til det tab, som 
planen eller projektet medfører i et Natura 2000-område 

− Genskabelse af naturtype: genskabelse af en naturtype på et nyt eller udvidet område, 
der skal inkorporeres i Natura 2000 

− Forslag til et nyt område i medfør af habitatdirektivet og fugledirektivet, som beskrevet 
ovenfor og i tilknytning til andre aktiviteter. 

 
Af andre kompensationsforanstaltninger, der for tiden anvendes i EU i medfør af 
habitatdirektivet, kan nævnes: 
 

• Genudsætning af arter 
• Genopretning og fremme af arter, herunder fremme af byttearter 
• Opkøb af arealer 
• Erhvervelse af rettigheder  
• Oprettelse af reservater (herunder strenge restriktioner for arealanvendelse) 
• Incitamenter til visse økonomiske aktiviteter, som fremmer vigtige økologiske 

funktioner 
• Mindskelse af (andre) trusler, oftest mod arter, enten med tiltag rettet mod en enkelt 

trusselsfaktor eller gennem en samordnet indsats rettet mod alle trusselsfaktorerne 
(f.eks. som følge af overlappende virkninger (space-crowded effects). 

 

I princippet skal kompensationsforanstaltningen være funktionsdygtig på det 
tidspunkt, hvor skaden gør sig gældende i det pågældende område. Hvis dette som 
følge af særlige omstændigheder ikke kan lade sig gøre i fuld udstrækning, skal der 
kræves overkompensation for de tab, der er indtrådt i mellemtiden. 

 

Muligheden for at bruge 'habitat banking' (dvs. køb af certifikater for habitat-forbedringer 
andre steder) som kompensationsforanstaltning efter artikel 6, stk. 4, er af meget 
begrænset værdi som følge af de stramme kriterier, der er dikteret af, at kompensationen 
skal sikre sammenhængen i nettet (afsnit 1.4.2).  

Ikke desto mindre kan idéen med habitat-banking måske bruges som led i en begrænset 
ordning i tilknytning til artikel 6, stk. 1. I tilfælde af udviklingsplaner kan det f.eks. være 
hensigtsmæssigt, at man inden for rammerne af den forvaltningsplan, der er udarbejdet for 
området eller integreret i andre udviklingsplaner, overvejer og gennemfører de 
kompensationsforanstaltninger, der måtte kræves i forbindelse med den pågældende 
udvikling, ogsåledes inden de kompetente myndigheder træffer beslutning. 
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1.4.4. Hvad skal programmet for kompensationsforanstaltninger 
indeholde? 

I forbindelse med kompensationsforanstaltningerne efter artikel 6, stk. 4, skal der tages 
hensyn til alle de spørgsmål - tekniske og/eller juridiske eller finansielle – der skal løses for at 
opfylde kravet om at udligne de negative virkninger af en plan eller et projekt og bevare den 
globale sammenhæng i Natura 2000-nettet. Nedenfor følger et overblik over de elementer, 
som et program for kompensationsforanstaltninger skal indeholde. 
 

− Tæt samordning og samarbejde mellem Natura 2000-myndighederne, 
vurderingsmyndighederne og den der foreslårkompensationsprogrammet (dvs. den der 
foreslårplanen eller projektet og medvirkende eksterne konsulenter). 

− Klare målsætninger og målværdier, der stemmer overens med 
bevaringsmålsætningerne for området. 

− Analyse af foranstaltningernes tekniske gennemførlighed under hensyntagen til 
bevaringsmålsætningerne. 

− Analyse af foranstaltningernes juridiske og/eller finansielle gennemførlighed  den 
dertil krævede tid taget i betragtning. 

− Forklaring af tidsrammen, inden for hvilken bevaringsmålsætningerne ventes 
gennemført. 

− Tidsplan for gennemførelsen af foranstaltningerne og samordningen heraf med 
tidsplanen for gennemførelsen af planen eller projektet. 

− Stadierne for oplysning og/eller høring af offentligheden. 
− Specifikke overvågnings- og rapporteringstidsplaner baseret på indikatorer for de 

fremskridt, der gøres i forhold til bevaringsmålsætningerne. 
− Et passende budgetprogram for det pågældende tidsrum med henblik på vellykket 

gennemførelse af foranstaltningerne. 
 
 

1.5. Kriterier for udformning af kompensationsforanstaltninger 

1.5.1. Målrettet kompensation 

Kompensationsforanstaltninger efter habitatdirektivet skal udformes i overensstemmelse med 
de referencebetingelser, der er defineret på grundlag af en beskrivelse af områdets biologiske 
integritet, der ventes at gå tabt eller forringes, og i overensstemmelse med de væsentlige 
negative virkninger, der kan ventes at forblive efter gennemførelsen af afhjælpende 
foranstaltninger. Biologisk integritet kan defineres som alle de faktorer, der bidrager til at 
opretholde økosystemet, herunder strukturelle og funktionelle værdier. I forbindelse med 
habitatdirektivet hænger et områdes biologiske integritet sammen med de 
bevaringsmålsætninger, der lå til grund for områdets udpegning som led i Natura 2000-nettet.  
 
Der er tale om målrettet kompensation, når der er foretaget en passende vurdering efter artikel 
6, stk. 3, i tråd med de bestemmelser, der er nævnt i foregående kapitel. 
 
Når den biologiske integritet, som vil kunne påvirkes, og påvirkningens faktiske omfang er 
defineret, skal kompensationsprogrammet specifikt tage sigte på disse virkninger, så de 
integritetsdannende elementer, der bidrager til den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet, 
bevares på lang sigt. Disse foranstaltninger skal derfor være de bedst egnede til den form for 
påvirkning, der ventes, og bør fokuseres på målsætninger og mål, der klart sigter mod de 
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påvirkede Natura 2000-elementer. Dette betyder, at foranstaltningerne klart skal rettes mod de 
strukturelle og funktionelle aspekter ved områdets integritet såvel som mod de påvirkede 
naturtyper og populationer. 
 
Dette indebærer, at kompensationsprogrammet nødvendigvis skal bestå af økologiske 
foranstaltninger, f.eks. i form af genopretning og forbedring af naturtyper, styrkelse af de 
pågældende populationer og/eller andre foranstaltninger, som kan tjene dette formål. Betaling 
til medlemmer eller til særlige fonde kan derfor ikke komme i betragtning – uanset om 
pengene i sidste ende anvendes til naturbevaringsprojekter. Herudover skal eventuelle 
sekundære eller indirekte foranstaltninger, der foreslås som middel til at forbedre resultatet af 
kerneforanstaltningerne eller af kompensationsplanen, have klar tilknytning til 
kompensationsplanens mål. 
 
Ved udformningen af kompensationsforanstaltninger skal der således opstilles klare 
målsætninger, som f.eks.: 
 

• Identifikation af det samlede antal påvirkede arter 
• Identifikation af de vigtigste påvirkede arter og deres omtrentlige andel af den(de) 

samlede population(er), de findes i 
• Identifikation af den(de) vigtigste funktion(er) af de naturtyper, som vil blive 

påvirket, og som arterne er afhængige af (f.eks. foder, rasteplads osv.) 
• Identifikation af de populationer og habitatfunktioner, der formodes at have en 

gunstig bevaringsstatus 
• Identifikation af de foranstaltninger, der kræves til at udligne skaden på 

habitatfunktionerne og arterne, så de kan genoprettes til en tilstand, som afspejler 
områdets tidligere gunstige bevaringsstatus. 

 
Er der usikkerhed med hensyn til de negative virkningers nøjagtige art og/eller omfang, bør 
der foretages en tilbundsgående undersøgelse.  Man bør i givet fald vælge en forsigtig tilgang 
og basere vurderingen af negative virkninger på det værst tænkelige scenario. 
 

1.5.2. Effektiv kompensation 

Kompensationsforanstaltningernes gennemførlighed og effektivitet er af afgørende betydning 
for forvaltningen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, i tråd med forsigtighedsprincippet og 
god praksis. For at foranstaltningerne kan blive effektive, må de ud over at være teknisk 
gennemførlige også have det rette omfang, gennemføres i rette tid og placeres på rette sted.  
 
Kompensationsforanstaltningerne skal være gennemførlige, men også egnede til at genoprette 
de økologiske betingelser, der kræves til at sikre den globale sammenhæng i Natura 2000-
nettet (dvs. de påvirkede økologiske strukturer og funktioner og de berørte naturtyper og 
arter). For at kunne gennemføre foranstaltningerne bør man lige fra starten kende og/eller 
have planlagt tidsrammerne herfor og eventuelle vedligeholdelsestiltag, der måtte kræves til at 
forbedre resultaterne. Dette skal baseres på den bedste tilgængelige videnskabelige viden, der 
suppleres med specifikke undersøgelser vedrørende det sted, hvor kompensationsforanstalt-
ningerne skal gennemføres. Foranstaltninger, som ikke med rimelighed kan ventes at give de 
ønskede resultater, bør ikke komme i betragtning i forbindelse med artikel 6, stk. 4, og 
muligheden for, at kompensationsplanen vil lykkes, bør – i tråd med forebyggelsesprincippet - 
have indflydelse på den endelige godkendelse af planen eller projektet.  
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Når der skal vælges mellem forskellige kompensationsmuligheder, bør man endvidere vælge 
den mest effektive løsning, som giver de største chancer for succes. 
 
Programmet for kompensationsforanstaltninger skal omfatte nøje overvågning i 
gennemførelsesfasen til sikring af deres effektivitet på lang sigt. Da denne overvågning 
gennemføres inden for rammerne af Natura 2000-nettet, bør den samordnes med og i sidste 
ende integreres i den overvågning, der omtales i habitatdirektivets artikel 11. 
 
Hvis foranstaltningerne i praksis viser sig at være lidet effektive hvad angår bidragelse til 
bevaringsmålsætningerne, bør de ændres i fornødent omfang. 
 

1.5.3. Teknisk gennemførlighed  

Ifølge den nuværende viden på området er det højst usandsynligt, at den økologiske struktur 
og funktion såvel som de hertil knyttede levesteder og populationer kan genoprettes til den 
status, de havde før skaden som følge af en plan eller et projekt indtrådte. For at kunne løse de 
iboende vanskeligheder, der står i vejen for en vellykket genopretning af de økologiske 
betingelser, skal kompensationsforanstaltningerne udformes: 
 

− efter videnskabelige kriterier og evaluering i overensstemmelse med den bedste 
videnskabelige viden, 

 
− og under hensyntagen til de særlige forudsætninger for de økologiske elementer, der 

skal genoprettes (f.eks. jordbund, fugtighed, udsætning, genpool, bestående risici og 
andre faktorer, der er afgørende for en vellykket genopretning). 

 
De aspekter, der kan mindske den tekniske gennemførlighed, vil være afgørende for valget af 
stedet for kompensationsforanstaltningerne (rumlig gennemførlighed), for den passende 
timing for gennemførelsen af foranstaltningerne og for disses omfang.  
 
Herudover må der i valget af foranstaltninger og i udformningen heraf tages hensyn til de 
retningslinjer, der allerede findes for de forskellige løsninger (genskabelse eller genopretning 
af naturtype, forbedring af populationen, genudsætning af arter eller andre foranstaltninger i 
kompensationsprogrammet).  
 

1.5.4. Kompensationens omfang 

Kompensationsforanstaltningerne må have det rette omfang for at være effektive, og dette 
hænger direkte sammen med de kvantitative og kvalitative aspekter ved de 
integritetsdannende elementer (f.eks. deres struktur og funktioner og deres rolle i den globale 
sammenhæng i Natura 2000-nettet), som ventes at lide skade, og med foranstaltningernes 
forventede effektivitet.  
 
Det er derfor bedst at fastsætte kompensationsforholdet fra sag til sag. Det skal i første 
omgang fastsættes på baggrund af de oplysninger, der er behandlet i forbindelse med 
vurderingen efter artikel 6, stk. 3, og i overensstemmelse med minimumskravene vedrørende 
de økologiske funktioner. Kompensationsforholdene kan dernæst ændres i overensstemmelse 
med de resultater, der observeres i forbindelse med overvågningen af effektiviteten, og den 
endelige beslutning om kompensationsforholdet skal begrundes.  
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Der er bred enighed om, at forholdet normalt bør være et godt stykke over 1:1. 
Kompensationsforhold på 1:1 eller derunder bør derfor kun tages i betragtning, når det er 
påvist, at foranstaltningerne i dette forhold vil være 100% effektive med hensyn til at 
genoprette struktur og funktioner inden for et kort tidsrum (dvs. med fuld garanti for, at de 
naturtyper eller populationer af nøglearter, som kan påvirkes af planen eller projektet, 
bevares).  
 

1.5.5. Stedet for kompensationsforanstaltninger 

Stedet for gennemførelse af kompensationsforanstaltninger bør vælges med henblik på at 
sikre den størst mulige effektivitet med hensyn til bevaring af den globale sammenhæng i 
Natura 2000-nettet. Dette betyder, at enhver kompensationsforanstaltning skal opfylde 
følgende betingelser:  
 

− Det valgte kompensationsområde skal ligge i den samme biogeografiske region (for 
områder udpeget efter habitatdirektivet) eller i samme udbredelsesområde, på samme 
trækrute eller i samme overvintringsområde for fuglearter (dvs. områder, der er 
udpeget efter fugledirektivet) i den pågældende medlemsstat. Endvidere skal området 
sikre funktioner, der kan sammenlignes med dem, der lå til grund for udvælgelsen af 
det oprindelige område, navnlig hvad angår passende geografisk fordeling. 

− Det valgte kompensationsområde skal have – eller skal kunne udvikle – de specifikke 
kendetegn, der hænger sammen med den økologiske struktur og funktion, og som er 
nødvendige for de pågældende naturtyper og populationer. Det drejer sig navnlig om 
kvalitative aspekter, f.eks. de påvirkede værdiers særegenhed, og betyder, at de lokale 
økologiske betingelser skal tages i betragtning. 

− Kompensationsforanstaltninger må ikke have nogen negativ indvirkning på integriteten 
af andre Natura 2000-områder, der bidrager til den globale sammenhæng i nettet. Når 
foranstaltningerne gennemføres i eksisterende Natura 2000-områder, skal de stemme 
overens med områdernes bevaringsmålsætninger og må ikke betragtes som et middel 
til overordnet forvaltning af disse områder. 

 
Der er endvidere generel enighed om, at de lokale betingelser, der behøves til at genoprette de 
truede økologiske ressourcer, findes så tæt som muligt ved det område, der er påvirket af 
planen eller projektet. Det synes derfor at være den bedste løsning at gennemføre 
kompensationsforanstaltningen i eller tæt ved det pågældende Natura 2000-område på et sted, 
hvor vilkårene er til stede for en vellykket operation. Dette er imidlertid ikke altid muligt, og 
der må derfor opstilles en række prioriteter, der bruges som udgangspunkt ved eftersøgningen  
efter steder, der opfylder kravene i habitatdirektivet:  
 

1) Kompensation inden for Natura 2000-området, forudsat at de nødvendige elementer er 
til stede for at sikre økologisk sammenhæng og nettets funktionsdygtighed.  

 
2) Kompensation uden for det pågældende Natura 2000-område, men inden for samme 

topografiske enhed eller landskabsenhed, forudsat at det sikrer samme bidrag til den 
økologiske struktur og/eller nettets funktion. Det nye sted kan være et andet område, 
der er udpeget som Natura 2000-område, eller et ikke-udpeget område. I sidstnævnte 
tilfælde skal området udpeges som et nyt Natura 2000-område og underlægges alle 
kravene i ‘natur’-direktiverne. 
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3) Kompensation uden for Natura 2000-området, i en anden topografisk enhed eller 
landskabsenhed. Det nye sted kan være et andet område udpeget som Natura 2000-
område. Hvis kompensationen finder sted i et ikke-udpeget område, skal området 
udpeges som et nyt Natura 2000-område og underlægges alle kravene i ‘natur’-
direktiverne. 

 
Nye udpegninger som led i kompensationsforanstaltninger skal forelægges Kommissionen, 
inden de gennemføres og før en gennemførelse af selve projektet, men efter dettes 
godkendelse. De nye udpegninger bør meddeles Kommissionen gennem etablerede kanaler og 
procedurer, som det sker i forbindelse med vedtagelsen af lister over områder af 
fællesskabsbetydning og udpegninger af særligt beskyttede områder (business as usual).  
 
I forbindelse med grænseoverskridende projekter sørger medlemsstaterne i videst mulig 
omfang for samarbejde og samordning ved lokaliseringen af kompensations-foranstaltninger. 
 

1.5.6. Timing af kompensationsforanstaltninger  

Timingen af kompensationsforanstaltninger kræver en sag til sag-tilgang, hvor tidsplanen skal 
sikre kontinuiteten i de økologiske processer, der er afgørende for bevaringen af den 
biologiske struktur og funktioner, der bidrager til den globale sammenhæng i Natura 2000-
nettet. Dette kræver en tæt samordning mellem gennemførelsen af planen eller projektet og 
gennemførelsen af foranstaltningerne og afhænger af faktorer som f.eks. den tid, det tager at 
udvikle naturtyperne og/eller genoprette eller etablere populationerne i et givet område. 
Herudover skal også andre faktorer og processer tages i betragtning: 
 

− Et område må ikke være uigenkaldeligt påvirket, før kompensationen finder sted. 
− Resultatet af kompensationen bør være nået, når skaden indtræder i det pågældende 

område. Hvis dette som følge af særlige omstændigheder ikke kan lade sig gøre i fuld 
udstrækning, skal der kræves overkompensation for de tab, der er indtrådt i 
mellemtiden. 

− Forsinkelser kan kun tillades, hvis det kan godtgøres, at de ikke modvirker målet om 
‘ingen nettotab' for den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet. 

− Forsinkelser kan ikke tillades, hvis de f.eks. fører til en nedgang i populationen for 
arter i området, der er beskyttet ifølge bilag II i direktiv 92/43/EØF eller bilag I til 
direktiv 79/409/EØF, især hvis der er tale om prioriterede arter. 

− Tidsplanen for gennemførelsen af kompensationsforanstaltninger kan forkortes, alt 
efter om de væsentlige negative virkninger kan ventes at indtræde på kort, mellemlang 
eller lang sigt. 

 
Det kan være tilrådeligt at træffe særlige foranstaltninger til udligning af foreløbige tab, der 
kan indtræde, før bevaringsmålsætningerne er opfyldt. For at undgå uventede forsinkelser, der 
kan mindske foranstaltningernes effektivitet, skal alle forholdsregler af teknisk, juridisk eller 
finansiel art, der kræves til gennemførelsen af kompensationsforanstaltningerne, være på 
plads, før gennemførelsen af planen eller projektet påbegyndes. 
 

1.5.7. Gennemførelse på lang sigt 

For at sikre, at kompensationsforanstaltningerne kan gennemføres på lang sigt og beskyttes, 
overvåges og vedligeholdes, bør der tilvejebringes et sundt juridisk og finansielt grundlag, før 
de pågældende naturtyper og/eller arter påvirkes. Dette kan omfatte: 
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− Indførelse af midlertidig beskyttelse, selv om status som område af 

fællesskabsbetydning/særligt beskyttet område (SCI/SPA) først gives senere. 
 
− Udformning af bindende håndhævelsesmidler på nationalt plan til sikring af 

fuldstændig gennemførelse af kompensationen og af dennes effektivitet (f.eks. koblet 
til miljøansvar efter VVM-direktivet eller til direktivet om miljøansvar, når dette 
træder i kraft; godkendelse af en plan eller et projekt afhænger af, om bestemmelserne 
om gennemførelse af kompensationsforanstaltninger er fyldestgørende). 

 
− Udformning af de nødvendige retsmidler, i tilfælde hvor opkøb af arealer eller 

rettigheder skønnes at være af væsentlig betydning for en effektiv gennemførelse af 
foranstaltningerne ifølge god praksis (f.eks. standardprocedurer for obligatorisk opkøb 
i naturbevaringsøjemed). 

 
− Indførelse af overvågningsprogrammer for hele projektets varighed/levetid, herunder 

målsætninger, ansvarlige organer og ressourcebehov, indikatorer og krav om 
rapportering til Kommissionen. Dette kan bedst udføres af uafhængige organer, der 
oprettes specielt til dette formål, og i tæt samordning og samarbejde med Natura 2000-
myndighederne. 

 
1.6. Hvem bærer omkostningerne ved kompensationsforanstaltning-

erne? 

I tråd med 'forureneren betaler'-princippet er det nærliggende, at det er bygherren for et 
projekt der bærer omkostningerne ved kompensationsforanstaltningerne. I tilfælde af 
medfinansiering kan bygherren inkludere omkostningerne i det samlede budget, der 
forelægges myndighederne. Der vil f.eks. kunne anmodes om europæiske midler til 
medfinansiering af kompensationsforanstaltninger for transportinfrastruktur, der 
gennemføres inden for rammerne af TEN (det transeuropæiske net). Der er navnlig 
mulighed for finansiel bistand fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til 
kompensationsforanstaltninger i tilknytning til projekter, der finansieres via denne fond, 
forudsat at bistanden ydes i overensstemmelse med de målsætninger, regler og procedurer, 
der gælder for denne fond. 

 
Subsidier, der ydes af en offentlig myndighed til foranstaltninger, der træffes for at 
kompensere for skader på et Natura 2000-område, kan anses for at være statsstøtte (som 
omhandlet i traktatens artikel 87 (tidl. 92)), hvis de ydes til et foretagende etableret på et 
Natura 2000-område, uanset om det er udpeget før eller efter foretagendets etablering. Drejer 
det sig imidlertid om et foretagende, der som entreprenør for en offentlig myndighed bygger 
en infrastruktur, betragtes sådanne subsidier ikke som statsstøtte, hvis de ydes for udført 
arbejde.  
 

Medlemsstaten er forpligtet til at træffe kompensationsforanstaltninger fra 
ikrafttrædelsesdatoen for artikel 6. Finansiering af foranstaltningerne kan falde ind 
under medlemsstatens kompetence.  
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1.7. Underretning om kompensationsforanstaltninger til Kommissionen 

De kompetente nationale myndigheder skal underrette Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes. Direktivet specificerer hverken formen for eller 
formålet med underretningen. For at fremme processen har Kommissionen imidlertid 
udarbejdet et standardskema9 for meddelelse af oplysninger til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 4. Det påhviler imidlertid hverken Kommissionen at 
foreslå kompensationsforanstaltninger eller underkaste dem en videnskabelig vurdering. 
 
Ud fra disse oplysninger bør Kommissionen kunne vurdere, hvordan 
bevaringsmålsætningerne for det pågældende område forfølges i det givne tilfælde. De 
nationale myndigheder er kun udtrykkeligt forpligtet til at underrette Kommissionen om de 
vedtagne kompensationsforanstaltninger, men det kan også være nødvendigt at meddele visse 
oplysninger om de undersøgte alternative løsninger og de bydende nødvendige hensyn til 
væsentlige samfundsinteresser, som ligger til grund for gennemførelsen af planen eller 
projektet, for så vidt som disse faktorer har haft betydning for valget af 
kompensationsforanstaltningerne. 
 
Underretningen af kompensationsforanstaltningerne skal sætte Kommissionen i stand til 
at vurdere, hvordan bevaringsmålsætningerne for det pågældende område forfølges i 
det givne tilfælde. Det er imidlertid ikke Kommissionens opgave at foreslå 
kompensationsforanstaltninger. 

På hvilket stadium i planlægningsprocessen skal Kommissionen underrettes om 
kompensationsforanstaltninger, og hvem er ansvarlig for underretningen? 

Kompensationsforanstaltningerne bør forelægges Kommissionen, før de gennemføres og 
inden gennemførelsen af planen eller projektet, men efter at den/det er godkendt. Herved har 
Kommissionen mulighed for at anmode om yderligere oplysninger om de trufne 
foranstaltninger eller for at gribe ind, hvis den skønner, at direktivets krav ikke er gennemført 
korrekt. Det tilrådes derfor, at kompensationsforanstaltningerne forelægges Kommissionen, så 
snart de vedtages som led i planlægningsprocessen, så Kommissionen, i sin egenskab af 
traktatens vogter, kan vurdere, om direktivets bestemmelser er anvendt korrekt. 
 
Myndighederne med ansvar for Natura 2000 i den enkelte medlemsstat bør - i deres egenskab 
af ansvarlige organer for bevaringen af den globale sammenhæng i Natura 2000-nettet og for 
ajourføring af oplysningerne om nettet - spille en vigtig rolle i denne proces. Myndigheden 
fremsender oplysningerne via den pågældende medlemsstats Faste Repræsentation i lighed 
med processen for vedtagelse af områdelisterne. 

1.8. Hvad sker der med områder, der rummer prioriterede naturtyper 
og/eller arter?  

I henhold til artikel 6, stk. 4, gælder der særlige regler, når en plan eller et projekt vedrører et 
område, der rummer prioriterede naturtyper og/eller arter, og planen eller projektet vil kunne 
påvirke disse prioriterede naturtyper og/eller arter. Planer eller projekter, der kan få negative 
virkninger for sådanne områder, kan kun anses for berettigede, hvis de fremførte bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser vedrører hensynet til menneskers 

                                                 
9 Skemaet er vedlagt vejledningen som bilag IV. 
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sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller hvis 
Kommissionen, inden godkendelsen af planen eller projektet, afgiver udtalelse om det 
påtænkte initiativ.  
 
Med andre ord accepteres det kun, at skader på områderne tilsidesætter direktivets 
målsætninger, når de ovennævnte specifikke bydende nødvendige hensyn gør sig gældende, 
eller efter at Kommissionen som en yderligere sikkerhedsforanstaltning har foretaget en 
uafhængig vurdering.  
Denne bestemmelse rejser en række spørgsmål med hensyn til:  

• identifikationen af de pågældende områder  

• fortolkningen af begreberne menneskers sundhed, offentlig sikkerhed og væsentlige 
gavnlige virkninger på miljøet  

• proceduren for vedtagelse af Kommissionens udtalelse og konsekvenserne af en sådan 
udtalelse.  

1.8.1. De pågældende områder 

Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse, når gennemførelsen af en plan eller et projekt 
vil kunne påvirke et område med prioriterede naturtyper og/eller arter. I denne forbindelse 
ville det være rimeligt at gå ud fra, at en plan eller et projekt, 
 

a) der ikke på nogen måde påvirker en prioriteret naturtype/art, eller 

b) som påvirker en naturtype/art, der ikke er taget i betragtning i forbindelse med 
udvælgelsen af et område ("ikke-betydelig forekomst" i standardskemaet),   

ikke de facto berettiger til, at stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse på det pågældende 
område.  
 
Da fugledirektivet ikke opfører arterne som prioriterede, vil der aldrig være krav om udtalelse 
fra Kommissionen om kompensationsforanstaltninger, der tager sigte på at udligne 
virkningerne på fuglepopulationerne i et fuglebeskyttelsesområde (SPA). 

Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, kan forstås således, at det gælder for alle områder med 
prioriterede naturtyper og/eller arter, hvis disse naturtyper og arter påvirkes. 

 
1.8.2. Begreberne "menneskers sundhed", "offentlig sikkerhed" og 

"væsentlige gavnlige virkninger på miljøet" 

Menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed og væsentlige gavnlige virkninger er de 
vigtigste bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Som for begrebet 
"bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser" er disse tre kategorier ikke 
defineret udtrykkeligt. 
 
Fællesskabsretten henviser til folkesundheden og den offentlige sikkerhed som grunde, der 
kan berettige til nationale foranstaltninger, der tager sigte på at begrænse den frie 
bevægelighed for varer, arbejdstagere, tjenesteydelser såvel som etableringsretten. Endvidere 
er beskyttelsen af menneskers sundhed en af de primære målsætninger med Fællesskabets 
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miljøpolitik. På samme grundlag udgør de væsentlige gavnlige virkninger på miljøet en 
kategori, som skal inddrages i de ovennævnte primære målsætninger for miljøpolitikken.  
 
Ifølge nærhedsprincippet er det op til de kompetente nationale myndigheder at undersøge, om 
en sådan situation foreligger. Naturligvis vil situationer af denne art ofte blive undersøgt af 
Kommissionen, i og med at den har til opgave at kontrollere, om fællesskabsretten anvendes 
korrekt.  
 
Med hensyn til begrebet "offentlig sikkerhed" kan der henvises til Domstolens dom af 28. 
februar 1991 i sag C-57/89, Kommissionen mod Tyskland ("Leybucht-digerne"). Domstolens 
afgørelse faldt forud for vedtagelsen af habitatdirektivet og dermed artikel 6. Afgørelsen er 
imidlertid relevant, ikke mindst fordi Domstolens indstilling havde betydning for 
udformningen af artikel 6. Sagen drejede sig om anlægsarbejder til befæstning af diger langs 
Nordsøen ved Leybucht. Anlægsarbejdet medførte en mindskelse af arealet for et 
fuglebeskyttelsesområde. Som et generelt princip fastslog Domstolen, at en sådan 
arealindskrænkning kun kunne begrundes i almene hensyn, der har forrang for det økologiske 
formål, der forfølges med direktivet. I det foreliggende tilfælde bekræftede Domstolen, at 
oversvømmelsesrisiko og kystsikring udgjorde tilstrækkeligt vigtige hensyn til at 
retfærdiggøre inddigningsforanstaltningerne og forstærkning af kystanlæggene, så længe disse 
foranstaltninger var begrænset til det strengt nødvendige. 
 

De nationale myndigheder kan kun tillade en plan eller et projekt, hvis der forelægges 
bevis for, at der er tale om bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser, og kun for så vidt planen eller projektet er nødvendig for, at de 
pågældende samfundsinteresser tilgodeses.  

1.8.3. Vedtagelse af Kommissionens udtalelse - følgerne heraf 

Som bekræftet af Domstolen den 14. september 2006 i sag C-244/05, afgiver Kommissionen 
kun udtalelse efter artikel 6, stk. 4, når der er tale om områder, der er optaget på listen over 
områder, der er udvalgt som områder af fællesskabsbetydning (SCI).  
 
Når det drejer sig om bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, bortset 
fra menneskers sundhed, sikkerhed og miljøfordele, skal der forud indhentes en udtalelse fra 
Kommissionen. Artikel 6, stk. 4, andet afsnit, angiver ikke proceduren for eller det nærmere 
indhold af en sådan udtalelse10. Man må derfor også her henvise til de økonomiske 
omstændigheder og målsætningerne med den pågældende bestemmelse. Udtalelsen skal 
omfatte en vurdering af de økologiske værdier, som planen eller projektet forventes at 
påvirke, berettigelsen af de fremførte bydende nødvendige hensyn og afvejningen mellem 
disse to modstridende interesser såvel som en vurdering af kompensationsforanstaltningerne. 
Der er tale om en både videnskabelig og økonomisk vurdering såvel som en undersøgelse af, 
om gennemførelsen af planen eller projektet er nødvendig og rimelig i forhold til de fremførte 
bydende nødvendige hensyn.  
 
En sådan udtalelse har i sagens natur ingen bindende juridiske virkninger. De nationale 
myndigheder kan tilsidesætte den og beslutte at gennemføre planen eller projektet, selv om 
                                                 
10 Standardskemaet (bilag IV) omfatter også en anmodning om en udtalelse fra Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, andet afsnit. 
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udtalelsen er negativ. I så fald kan man imidlertid med rimelighed forvente, at myndighederne 
i deres beslutning svarer på Kommissionens argumenter og forklarer, hvorfor dens udtalelse 
ikke er blevet fulgt. Kommissionen kan under alle omstændigheder vurdere, om 
gennemførelsen af planen eller projektet er i overensstemmelse med EF-retten og om 
nødvendigt tage passende retlige skridt. Direktivet opstiller ikke nogen frist for vedtagelsen af 
Kommissionens udtalelse, men den vil gøre det nødvendige for at gennemføre vurderingerne 
og drage konklusionerne heraf så hurtigt som muligt. 
 
 
Kommissionen bør i sin udtalelse afveje de truede økologiske værdier mod de fremførte 
bydende nødvendige hensyn og vurdere kompensationsforanstaltningerne. Udtalelsen er 
ikke bindende, men ved overtrædelse af EF-retten kan der tages retlige skridt.  



Revised version adopted in Habitat Committee 26.4.2012 
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BILAG 
 

Skema til indsendelse af oplysninger til Europa-Kommissionen 
i medfør af habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 

 
 
 
Medlemsstat:       Dato: 
 
 

Underretning af Europa-Kommissionen 
i medfør af habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 

(92/43/EØF) 
 

 
 
Dokumentation fremsendt til:  � information   �udtalelse 

 (artikel 6, stk. 4, første afsnit) (artikel 6, stk. 4, andet afsnit) 
 
 
Kompetent national myndighed: 
 
 
 
 
 
Adresse: 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson : 
 
 
 
 
Tlf., fax, e-mail: 
 
 
 
Indeholder denne underretning følsomme oplysninger? Hvis ja, uddyb, og giv en 
begrundelse: 
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1. PLAN ELLER PROJEKT 

 
 
Planens eller projektets navn: 
 
 
Udføres af:  
 
 
 
 
Resumé af planen eller projektet, der påvirker området: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse og angivelse af placering af de dele af projektet, som potentielt kan påvirke 
området, samt udpegning af de berørte områder (vedlæg kort): 
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2. VURDERING AF DE NEGATIVE VIRKNINGER1 
 
 
Navn og kode for det påvirkede Natura 2000-område: 
 
Dette område: 
 
� er et særligt beskyttet område efter fugledirektivet (fuglebeskyttelsesområde – SPA) 
 � er en lokalitet af fællesskabsbetydning 
 (SCI) eller et særligt bevaringsområde 
 (SAC) efter habitatdirektivet: 
 � rummer en prioriteret naturtype/art 
 � er et område, hvor prioriterede 
 naturtyper/arter bliver påvirket 
 
 
Områdets bevaringsmålsætninger og vigtige elementer, der bidrager til områdets 
integritet: 
 
 
Naturtyper og arter, som vil blive negativt påvirket (angiv f.eks. antal, eventuel 
bevaringsstatus på nationalt og biogeografisk niveau (jf. artikel 17), isolationsgrad, rolle 
og funktion i det pågældende område): 
 
 
Områdets vigtighed for de naturtyper og arter, som vil blive påvirket (redegør f.eks. for 
områdets rolle i landet og i den biogeografiske region, også for sammenhængen af 
Natura 2000-netværket): 
 
 
Beskrivelse af de forventede negative virkninger (tab, forringelse, forstyrrelse, direkte 
og indirekte virkninger osv.). Virkningernes udstrækning (naturtypens areal og antallet 
af arter eller hvilke områder, der bliver påvirket af projektet).  Betydning og omfang 
(f.eks. forholdet mellem det påvirkede område/den påvirkede population og det samlede 
område/den samlede population, eventuelt også på landsplan) samt placering (vedlæg 
kort):   
 
 
Potentielle kumulative virkninger og andre virkninger, som denne plan/dette projekt kan 
medføre i forening med andre planer/projekter: 
 
 
Afbødende foranstaltninger, som indgår i projektet (angiv, hvordan disse vil blive 
gennemført, og hvordan de vil medvirke til at forhindre eller reducere negative 
virkninger på området): 

                                                 
1 NB: Her fokuseres der især på de forventede negative virkninger på naturtyper og arter, som er årsag til, 
at området er en del af Natura 2000-netværket. Anfør alle relevante oplysninger i hvert enkelt tilfælde 
afhængigt af, hvilke virkninger der forventes for de berørte arter og naturtyper.  
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3. ALTERNATIVE LØSNINGER 
 
 
Udpegning og beskrivelse af mulige alternative løsninger, herunder nulløsningen 
(angiv, hvordan de er blevet udpeget samt procedure og metoder): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering af de overvejede alternativer og begrundelse for valg af alternativ (grunde 
til, at den kompetente nationale myndighed har konkluderet, at der ikke findes 
alternative løsninger): 
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4. BYDENDE NØDVENDIGE HENSYN TIL VÆSENTLIGE 
SAMFUNDSINTERESSER 

 
 
Grunde til at planen/projektet skal gennemføres på trods af de negative virkninger: 
 

� bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social  
    eller økonomisk art (ingen forekomst af prioriterede naturtyper/arter) 
� menneskers sundhed 
� den offentlige sikkerhed 
� væsentlige gavnlige virkninger på miljøet 
� andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser  
 

 
 
Beskrivelse af grundene og argumentation for, hvorfor de er bydende nødvendige2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Afhængigt af, om denne underretning er fremsendt til information eller udtalelse, kan der være tale om 
forskellig detaljeringsgrad. 
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5. KOMPENSATIONSFORANSTALTNINGER3 
 
 
Mål, vigtige naturværdier  (naturtyper og arter) og økologiske processer/funktioner, der 
skal kompenseres for (årsager til, at disse foranstaltninger er en passende kompensation 
for de negative virkninger): 
 
 
 
Kompensationsforanstaltningernes omfang (områders/populationers størrelse): 
 
 
 
Udpegning og lokalisering af kompensationsområder (vedlæg kort): 
 
 
Kompensationsområdernes tidligere status og forhold (eksisterende naturtyper og deres 
status, arealtype, nuværende arealanvendelse osv.):  
 
 
 
Forventede resultater og redegørelse for, hvordan de foreslåede foranstaltninger vil 
kompensere for de negative påvirkninger af områdets integritet, og hvordan de vil gøre 
det muligt at bevare sammenhængen i Natura 2000-netværket: 
 
 
Tidsplan for gennemførelse af kompensationsforanstaltningerne (herunder 
gennemførelse på lang sigt) med angivelse af, hvornår de forventede resultater vil blive 
opnået:  
 
 
 
Metoder og teknikker til gennemførelse af kompensationsforanstaltningeme, vurdering 
af deres anvendelighed og mulige effektivitet: 
 
 
 
De foreslåede kompensationsforanstaltningers omkostninger og finansiering: 
 
 
Ansvar for gennemførelse af kompensationsforanstaltningerne: 
 
 
Kontrol af kompensationsforanstaltningerne, hvis det er planlagt (hvis det eksempelvis 
er usikkert, om foranstaltningerne er effektive), evaluering af resultaterne og 
opfølgning: 
 

                                                 
3 Afhængigt af, om denne underretning er fremsendt til information eller udtalelse, kan der være tale om 
forskellig detaljeringsgrad. 


