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Om denna broschyr

Transport på inre vattenvägar anses vara en säker, energieffektiv 
och förhållandevis miljövänlig transportmetod. EU har redan 
och sedan en tid uppmärksammat de inre vattenvägarnas stora 
potential och bekräftat deras viktiga roll i hela transportsystemet.

Liksom allt annat nyttjande av floder ska utvecklingen och 
förvaltningen av inre vattenvägar bedrivas inom ramen för EU:s 
miljölagstiftning, som innefattar fågel- och habitatdirektiven 
(de så kallande ”naturdirektiven”) så såväl som ramdirektivet för 
vatten (WFD). Denna broschyr ger en sammanfattning av ett 
vägledningsdokument om transport på inre vattenvägar och 
tillämpningen av de två naturdirektiven. Den har tagits fram 
gemensamt av Europeiska Kommissionens generaldirektorat för 
miljö och transport 2012.

Vägledningen har utvecklats för att tillhandahålla riktlinjer 
för hur man bäst säkerställer att verksamheter för att utveckla 
och förvalta de inre vattenvägarna är kompatibla med EU:s 
miljöpolitik i allmänhet och naturlagstiftningen i synnerhet. Den 
kan vara användbar för ansvariga myndigheter och exploatörer 
såväl som för konsulter som gör miljöbedömningar och för 
förvaltare av Natura 2000-områden. Den kompletta texten 
av vägledningsdokumentet finns tillgänglig på hemsidan för 
Europeiska Kommissionens miljögeneraldirektorat.
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EU:s politiska ramverk

Inre vattenvägar spelar en stor roll för transporter av gods i 
många delar av Europa. Varje år transporteras över 500 miljoner 
ton av kommersiella varor på detta sätt. Genom ett nätverk på 
över 40 000 km av navigerbara vattenvägar sammanbinds de inre 
vattenvägarnas industriella nav och kommersiella centra med 
varandra och tillhandahåller viktiga tillfartsvägar till havet.

En central pelare i EU:s transportpolitik är det Transeuropeiska 
Transportnätet (Trans-European Network, TEN-T), som 
upprättats för att tillhandahålla ett enkelt, multimodalt nätverk 
som integrerar landtransporter (inkl. inre vattenvägar), sjöfart 
och flygtransport inom EU. Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) utgör finansieringsmodellen 
för TEN-T-förordningen och tillhandahåller en budget på 32 
miljarder € för transport.

Artikel 8 i TEN-T-riktlinjerna stipulerar att när projekt utvecklas 
och genomförs måste dess miljöpåverkan värderas genom 
miljöpåverkansbedömningar eller lämplighetsbedömningar 
inom ramen för fågel- och habitatdirektiven. 

Det övergripande målet för EU:s två naturdirektiv är att bevara 
Europas mest värdefulla och hotade naturtyper och arter, 
inklusive de som är beroende av flodmiljöer. Centralt för de 
två naturdirektiven är Natura 2000-nätverket som skyddar 
kärnområden för de arter och naturtyper som är förtecknade i 
bilagor till direktiven. Ramdirektivet för vatten, å andra sidan, 
syftar till att uppnå en god ekologisk status för EU:s vattenmiljöer, 
i termer av det biologiska samhällets kvalitet samt hydrologiska 
och kemiska egenskaper. Lagstiftningen syftar inte till att 
förhindra nya planer och projekt men den föreskriver att alla nya 
utvecklingsprojekt ska genomföras på ett sätt som garanterar 
EU:s biologiska mångfald och vattenresurser.

Europas floder – en viktig resurs 

Inom EU finns omkring 50 större flodområden, och 20 av dem 
har tillrinningsområden större än 50 000 km2. Vart och en av dem 
byggs upp av ett viktigt nätverk av tillflöden. Floder är en viktig 
multifunktionell resurs för Europas ekonomi och sociala välfärd, 
och betjänar ett stort antal olika sektorer. 

Floder i god status levererar många viktiga varor och tjänster. 
De tillhandahåller dricksvatten och fungerar som reningscentra 
genom att avlägsna överskottsnäring och föroreningar från 
vattendraget och omgivande tillrinningsområde. De förhindrar 
erosion och kvarhåller jordar, näring och sediment och utgör 
en viktig naturlig buffert mot översvämningar. Naturliga floder 
i god status och deras omgivande flodslätter härbärgerar 
en anmärkningsvärt rik biologisk mångfald, tillhandahåller 
livsmiljöer för ett betydande antal av Europas vilda djur- och 
växtarter, inklusive starkt hotade arter som är förtecknade i fågel- 
och habitatdirektiven.

Allt som allt täcker sjöar och flodekosystem omkring 4% av 
ytarealen inom Natura 2000-nätverket (EEA 2010). De har 
utpekats som Natura 2000-områden för en rad av naturtyper 
i sötvatten och arter förtecknade i de två naturdirektiven. 
Dessa innefattar högprofilerade arter som atlantlax (Salmo 
salar), utter (Lutra lutra) eller kungsfiskare (Alcedo atthis), liksom 
mindre kända arter såsom vitklokräfta (Austropotamobius 
pallipes), tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och europeisk 
kärrsköldpadda (Emys orbicularis). De innefattar också ett antal 
hotade typer av vattendrag med tillhörande livsmiljöer såsom 
strand- och sumpskogar, fuktängar och -gräsmarker och kärr.

De många användningsområdena för flera av Europas floder 
har utövat en enorm påverkan på denna värdefulla resurs 
under de senaste 150 åren, med resultatet att bara ett litet fåtal 
sträckor av låglandsfloderna nu befinner sig i ett naturligt eller 
nära naturligt tillstånd. Urban utveckling, översvämningsskydd, 
vattenkraft, inlandssjöfart, liksom uträtning och torrläggning för 
jordbruksändamål påverkar vattenområdenas hydromorfologiska 
status i högsta grad. Den senaste bedömningen av Europas 
floders status konstaterade att omkring 40% av alla EU:s 
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vattendrag var i ett utarmat tillstånd. 

Floderna står också inför nya utmaningar såsom 
klimatförändringar och invasiva främmande arter. Det finns fler 
och fler belägg för att klimatinducerade förändringar vad avser 
isläggningsperiodens längd, flödesvolymer, värmeskiktning, 
tillgänglighet på näring och växtsäsongens längd påverkar 
artsammansättning och näringsvävsstrukturen i flodekosystem. 
Det kan också leda till stora förändringar flodernas flödesregim.

Enligt 2015 års rapport om “Naturens tillstånd I EU” är läget 
för sötvattensfisk och -livsmiljöer speciellt oroande: 75% av 
naturtyperna i sötvatten har en otillräcklig bevarandestatus och 
många arter knutna till sötvattensmiljöer, såsom migrerande 
fisk minskar i en oroande omfattning. Betydande påverkan 
från förändringar i jordbruket och fortsatta förändringar i 
hydrologiska förhållanden måste hanteras för att vända dessa 
trender.

De typer av tänkbara negativa effekter som ett 
utvecklingsprojekt avseende inre vattenvägar kan ha på 
naturtyper och arter skyddade under EU:s naturdirektiv omfattar:
•	 Förlust, försämring och fragmentering av livsmiljöer: T.ex. 
direkt fysisk förstörelse av livsmiljöer, störningar i naturliga 
hydromorfologiska processer, sedimentbalans och näringscykler, 

förhindrande av vattenståndsvariationer, säsongsmässiga 
översvämningar och uträtning av vattendrag.
•	 Störning och undanträngande av arter: Buller, grumlighet 
i vattnet, föroreningar, mänsklig närvaro, sedimentation 
eller regelbundna vattenrörelser (t.ex. vågrörelser eller 
propellersugning).
•	 Barriärer för migration och spridning: T.ex. dammar och 
uppdämda områden som utgör fysiska barriärer för migrerande 
fisk, eller konstgjorda kanaler som kan fungera som hinder för 
arters rörlighet genom att splittra upp terrestra livsmiljöer.
•	 Föroreningar: T.ex. från fartygsavfall, slagvatten eller, mera 
sällsynt, oavsiktliga utsläpp.

Erfarenheten har emellertid visat att moderna metoder för 
utveckling av inre vattenvägar kan spela en viktig roll inte bara 
för att begränsa potentiellt negativa effekter av nya arbetsföretag 
utan också medverka till att aktivt förbättra ekologin och den 
naturliga funktionen i sådana reglerade floder på ett sätt som 
gynnar både floden och dess användare, inklusive transport 
på inre vattenvägar. Inom ramen för dessa nya metoder kan 
nya projekt utformas för att ta hänsyn till de flodsystemens 
huvudsakliga naturliga funktioner och varhelst det är möjligt 
syfta till att upprätthålla eller restaurera dessa nyckelfunktioner.
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Betydelsen av integrerad planering

Genom att tillmötesgå behovet av ett mer holistiskt och 
integrerat tillvägagångssätt i projektplaneringen, och 
som bilägger ibland motstridiga intressen, antar alltfler 
projektplanerare ett nytt tillvägagångssätt för projektplanering 
och -utförande. Det är en ansats som beaktar både 
infrastrukturen och de ekologiska behoven tillsammans med 
annat nyttjande av floden från början, och väger in dem i det 
initiala projektutformandet. Den främjar också en mer interaktiv 
och transparent planeringsprocess och uppmuntrar aktiv hjälp 
och medverkan från ekologer och andra intressenter från början.

Även om det är sant att förberedande och genomförande av en 
så integrerad planeringsprocess kan kräva en mer omfattande 
initial investering, finns det alltfler belägg för att denna typ av 
tillvägagångssätt nästan alltid leder till avsevärda fördelar som 
vida överstiger den extra investering som krävs.

Integrerad planering kan bli mer kostnadseffektiv i det långa 
loppet, leda till mer holistiska lösningar till nytta för olika 
sektorsintressen och behov samtidigt, såväl som till att förbättra 
tvärsektoriell kommunikation och främja utvecklingen av 
nya, kreativa och innovativa lösningar som sannolikt inte 
hade undersökts med en mer klassisk sektoriell ansats i 
projektplaneringen, och bidra till en förbättrad publik ”image” av 
projektet och de ansvariga institutionerna.

Det är av dessa anledningar som Europeiska Kommissionen starkt 
rekommenderar nyttjandet av ett integrerat tillvägagångssätt för 
planering av inre vattenvägar, särskilt när man ansöker om (sam-)
finansiering inom EU-program såsom TEN-T, strukturfonder eller 
sammanhållningsfonder, och, såsom för 2014, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (CEF).

Bra genomförande-exempel: Levande Rhen

Rhen är både den största inre vattenvägen i Europa och en 
enastående flodmiljö som förbinder floder och våtmarker 
mellan Alperna och Nordsjön. Det finns ungefär 200 Natura 
2000-områden längs floden. Den storskaliga förlusten av 
hydromorfologiska strukturer och dynamik var den utlösande 
anledningen till två på varandra följande och NGO-ledda projekt 
(2003-2010) för att återuppliva förfallna miljöer. De initierades 
under namnet ”Levande Rhen – tusen öars flod” under ledning av 
NABU (ledande tysk naturvårdsorganisation och BirdLife-partner) 
och utvecklades steg för steg genom förtroendeskapande 
och intensivt samarbete mellan intressegrupper inom 
miljö och transport, inklusive inrättande av gemensamma 
samrådsnämnder med medverkan från frivilligorganisationer, 
vattenvägs-och regeringsexpertis.

Under hela projektperioden planerades 15 lokala projekt 
och sju har hittills genomförts. Finansiering erhölls från olika 
offentliga och privata stiftelser, näringsliv liksom från EU-LIFE 
och Interreg IIIB-fonder. De finansierades och genomfördes av 
federal och lokal förvaltning såväl som av frivilligorganisationer. 
Projekten omfattar till exempel flyttning av olika strandskoningar 
och -skydd, ombyggnad av vågbrytare och restaurering av 
sidokanaler. Ett uppföljningsprogram för att verifiera påverkan av 
restaureringsåtgärderna och en kommunikationsstrategi bidrog 
också till att säkerställa en omfattande allmän medvetenhet och 
ett politiskt stöd för detta initiativ.

Mer information via: 
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Lämplighetsbedömningen

Strategisk planering och en integrerad förvaltning baserad på 
begreppet ”att arbeta med naturen” kan göra mycket för att finna 
”win-win”-lösningar som förenar olika samhällsbehov. Den kan 
också underlätta det miljörelaterade godkännandeförfarandet 
av planen eller projektet, om utbyggnad av inre vattenvägar 
sannolikt kommer att ha betydande (negativa) effekter på ett 
Natura 2000-område.

EU:s naturlagstiftning kräver att varje plan eller projekt som 
sannolikt kommer att ha en betydande negativ påverkan 
på ett eller flera Natura 2000-områden ska genomgå en 
lämplighetsbedömning (appropriate assessment, AA) i 
enlighet med artikel 6(3) i habitatdirektivet för att bedöma 
konsekvenserna av planen eller projektet på området/områdena.

Förfarandet i artiklarna 6(3) och 6(4) ska utföras i en viss följd. 
Varje steg avgör om det krävs ytterligare ett steg i processen. 
Exempelvis, om man efter behovsbedömningen kan dra 
slutsatsen att det inte kommer att bli några negativa effekter på 
Natura 2000-området, då kan planen eller projektet godkännas 
utan behov av ytterligare bedömning.

Stegen är som följer:
•	 Steg 1: Behovsbedömning – Detta inledande steg är till för 
att fastställa om en plan eller ett projekt måste genomgå en 
lämplighetsbedömning. Om det sannolikt kommer att bli en 
ogynnsam effekt på ett Natura 2000-område krävs en sådan 
bedömning.
•	 Steg 2: Lämplighetsbedömning – När det har beslutats ett 
det krävs en lämplighetsbedömning enligt artikel 6(3) måste 
en detaljerad analys av effekterna av planen eller projektet 
genomföras, enskilt eller i kombination med andra planer 
eller projekt och med avseende på om området/områdena 
kommer att ta skada med tanke på deras bevarandemål. Om 
lämplighetsbedömningen leder till slutsatsen att området 
kommer att ta skada (trots införandet av begränsande åtgärder) 
måste den ansvariga myndigheten avslå planen eller projektet 
eller tillämpa undantagsförfarandet enligt artikel 6(4).
•	 Steg 3: Undantagsfall - Artikel 6(4) föreskriver undantag från 
artikel 6(3). Om man sålunda drar slutsatsen att planen kan ha 
en ogynnsam effekt på ett Natura 2000-område, kan den ändå 
godkännas under exceptionella förhållanden och förutsatt att 
villkoren i artikel 6(4) uppfylls.

Artikel 6(4) kräver att den ansvariga myndigheten ska säkerställa 
att följande villkor respekteras innan man beviljar undantag för 
en plan eller ett projekt:
•	 Det alternativ som framläggs för godkännande är det minst 
skadliga för livsmiljöer, för arter och för att Natura 2000-områdena 
inte ska ta skada, samt att det inte finns några andra 
genomförbara alternativ där området inte kommer att ta skada.
•	 Det föreligger tvingande orsaker med ett väsentligt 
allmänintresse som berättigar godkännandet av planen eller 
projektet, inklusive sådana av social eller ekonomisk natur.
•	 Alla kompensationsåtgärder som krävs för att säkerställa att 
Natura 2000-nätverket totalt sett förblir sammanhängande har 
vidtagits. 
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Två andra viktiga delar av EU:s miljölagstiftning är direkt relevant 
for utveckling av transport på inre vattenvägar:
•	 Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan, vanligtvis hänvisat till som SMB-
direktivet om strategisk miljöplanering.
•	 Direktiv 85/337/EEC om bedömning av inverkan på miljön 
av vissa offentliga och privata projekt, ändrat 1997 (97/11/EG) 
och 2003 (2003/35/EG), vanligtvis hänvisat till MKB-direktivet 
om miljökonsekvensbeskrivningar, i dess lydelse enligt direktiv 
2009/31/EG.

Även om dessa bedömningar mycket ofta kan genomföras 
tillsammans som en del i ett integrerat förfarande har varje 
bedömning olika ändamål och bedömer olika aspekter av 
påverkan på miljön. En SMB- eller MKB-bedömning kan 
därför inte utföras i stället för, eller bli en ersättning för en 
lämplighetsbedömning.

Relationen mellan relevanta direktiv

Det finns ett antal andra miljölagar inom EU, utöver fågel- 
och habitatdirektiven, som är relevanta för transport på inre 
vattenvägar. Det gäller särskilt ramdirektivet för vatten (WFD), 
direktivet om strategisk miljöbedömning (SMB), direktivet 
om miljökonsekvensbedömningar (MKB) och direktivet om 
bedömning och hantering av översvämningsrisker.

Vattendirektivet (WFD): Helt klart finns det starka kopplingar 
mellan ramdirektivet för vatten och fågel- och habitatdirektiven. 
De fungerar åtminstone till viss del i samma miljö – akvatiska 
och terrestra ekosystem och våtmarker är direkt beroende av 
dem – och de har i breda drag en liknande strävan som syftar 
till att säkerställa att floder inte försämras och att förbättra de 
ekologiska förhållandena i dessa akvatiska ekosystem.

Det finns tydliga referenser i vattendirektivet till fågel- och 
habitatdirektiven som säkerställer fullständig överensstämmelse 
mellan dem (artiklarna 4(1)(c), 4(2), 4(8), 4(9), artikel 6 och bilaga 
IV, artikel 8 och bilaga V (1.3.5), artekel11(3)(a) och bilagorna VI 
och VII i vattendirektivet).

I artikel 6 uppmanas medlemsstaterna att upprätta ett register 
över alla områden i varje avrinningsdistrikt som har utpekats 
för att de kräver särskilt skydd enligt specifik EU-lagstiftning för 
skyddet av deras ytvatten och grundvatten eller för bevarandet 
av livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten. Detta 
innefattar områden utpekade för Natura 2000.

Artikel 8 kräver att program för uppföljningen av vattnens 
status utvecklas, för att upprätta en sammanhängande 
och övergripande översikt av deras status inom varje 
avrinningsdistrikt. Det finns sålunda en avsevärd möjlighet att 
samordna detta med Natura 2000-uppföljningsprogrammen 
med fokus på arters och naturtypers status.

Artikel 11, som anger huvuddragen i åtgärdsprogrammen, 
kräver också att åtgärder inkluderas för genomförandet av fågel- 
och habitatdirektiven, i den mån dessa åtgärder behövs för de 
skyddade arter och naturtyper som täcks av de två direktiven och 
som är direkt beroende av vatten.
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