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Om broschyren

Utvinningsindustrin för icke energirelaterade mineraler (NEEI 
– Non-Energy Extractive Industry) tillhandahåller mycket av 
råmaterialet för Europas tillverknings- och byggindustrier. 
Enskilda NEEI-planer och -projekt kan dock komma i konflikt med 
naturskydd, och speciellt med EU:s habitat- och fågeldirektiv.

Den här broschyren representerar en sammanfattning av 
”Riktlinjerna för utvinning av icke energirelaterade mineraler 
och Natura 2000”, som är utformade för att ge vägledning om 
hur det på bästa sätt går att försäkra att utveckling av NEEI är 
förenligt med de båda EU-direktiven. Den inriktar sig särskilt på 
de förfaranden som ska följas enligt Artikel 6 i habitatdirektivet 
och ger klarhet i vissa nyckelaspekter av denna tillståndsprocess 
med särskilt fokus på utveckling av NEEI.

Vägledningen riktar sig till behöriga myndigheter och 
exploatörer samt konsulter, förvaltare för Natura 2000-områden 
och övriga som är involverade i planering, utformning, 
genomförande eller godkännande av mineralplaner eller 
NEEI-projekt. Den kan även vara av intresse för icke-statliga 
organisationer, internationella samfund och allmänheten.

Över hela Europeiska unionen finns hundratals 
europeiska direktinformationscentra. Du hittar adressen 
till centret närmast dig via:  
https://europa.eu/european-union/contact_sv

Fri telefon: 00 800 67 89 10 11 (vissa operatörer kan 
debitera för dessa samtal).

Email: https://europa.eu/european-union/contact_sv

Information om Europeiska unionen på alla EU:s officiella 
språk finns på Europa-webbplatsen på:  
https://europa.eu/european-union/index_sv

Du kan ladda ner eller beställa gratis och prissatta EU-
publikationer från:  
https://publications.europa.eu/sv/publications

Flera kopior av gratispublikationer kan erhållas 
genom att kontakta Europe Direct eller ditt lokala 
informationscenter (se https://europa.eu/european-union/
contact_sv).

EU:s öppna dataportal (http://data.europa.eu/euodp/sv/
home) ger tillgång till dataset från EU. Data kan laddas 
ner och användas gratis, både för kommersiella och icke-
kommersiella ändamål.
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åtgärder för att säkra och förbättra tillgången till råmaterial för EU.

Råvaruinitiativet bygger på tre grundpelare: att säkerställa 
tillgången till råmaterial från internationella marknader 
på samma villkor som andra industriella konkurrenter, att 
fastställa rätt villkor för ett ramverk inom EU som främjar 
hållbara leveranser från europeiska källor och öka den totala 
resurseffektiviteten samt främja återvinning för att minska EU: s 
konsumtion.

Den andra grundpelaren utgör en stor utmaning eftersom 
industrin endast kan vara verksam där mineralerna finns och 
därför inte kan sträva mot att bara vara verksam i områden där 
det inte skulle vara någon konflikt med annan markanvändning, 
allmänheten eller naturskydd, landskapsbild eller estetiska 
värden.

Behovet av tillgång till särskilda markområden betyder 
att, även om arean mark som behövs för utvinning av icke 
energirelaterade metaller är relativt liten i absoluta tal (mindre 
än 1 % av EU:s markyta) enskilda projekt likväl kan hamna i 
konflikt med konkurrerande markanvändning eller bredare 
samhällsintressen, eller kan få oaccaptabelt stora miljörelaterade 
konsekvenser.

Den icke energirelaterade utvinningsindustrin i EU

Den europeiska NEEI-sektorn är ofta indelad i tre övergripande 
delsektorer baserat på mineralernas fysiska och kemikaliska 
egenskaper och framför allt på deras användningsområden inom 
industrin som de förser med material:
•	 ”byggmineraler”, inkluderar oftast stenmaterial i olika 
partikelstorlekar, såsom sand, grus och olika typer av krossad 
sten (t.ex. krita, kalksten, sandsten), naturliga stenmaterial (såsom 
marmor och granit) samt olika typer av lera, gips och skiffer
•	 ”industrimineraler”, omfattar fysiska mineraler (t.ex. bentonit, 
borater, kalciumkarbonater, diatomit) eller kemiska mineraler 
(t.ex. salt, pottaska, svavel) och
•	 ”metallmineraler”, som omfattar en stor vidd av olika malmer 
som efter förädling ger metaller eller metalliska substanser, 
såsom aluminium, krom, koppar, guld, litium, mangan.

Utvinningen av byggmineraler och särskilt stenmaterial utgör 
den största av delsektorerna av NEEI-industrin inom EU avseende 
värde och volym.

Att säkra tillförlitlig och icke-snedvriden tillgång till råmaterial är 
en allt viktigare faktor för EU:s ekonomiska konkurrenskraft. Som 
ett erkännande av detta antog den Europeiska kommissionen 
i november 2008 råvaruinitiativet, som innehåller målinriktade 
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EU:s politiska ramverk

Natura 2000-nätverket inkluderar idag mer än 27,500 områden 
som täcker runt 18 % av EU:s markyta och mer än 9 % av dess 
omgivande hav. Det är inte ett strikt skyddssystem för reservat 
där all mänsklig aktivitet är förbjuden. Naturdirektiven ger 
ett gemensamt lagverk för alla EU-länder som säkerställer att 
mänsklig aktivitet – bland annat NEEI-aktiviteter – genomförs 
på ett sätt som inte negativt påverkar värdena i Natura 
2000-områden.

Artikel 6 i habitatdirektivet fastställer proceduren för att tillåta 
planer och projekt som sannolikt kommer ha en betydande 
påverkan på ett Natura 2000-område. I princip kräver den att 
en plan eller ett projekt som sannolikt kommer ha betydande 
påverkan på ett Natura 2000-område genomgår en lämplig 
bedömningsprocess (AA – Appropriate Assessment) för att 
studera denna påverkan i detalj och se hur den relaterar till 
områdets bevarandemål. 

Som alla andra markanvändare måste utvinningsindustrin 
för icke energirelaterade mineraler vara verksamma inom 
EU:s miljölagstiftning, vilken inkluderar både habitat- och 
fågeldirektivet. EU:s habitat- och fågeldirektiv är hörnstenarna 
i EU:s policy om biologisk mångfald. De gör det möjligt för alla 
medlemsstater att arbeta tillsammans för att skydda och säkra 
överlevnaden av Europas mest hotade och sårbara arter och 
habitattyper.

Direktiven har två huvudsakliga syften:
•	 de skyddar arter i sig inom EU (genom 
artskyddsbestämmelser);
•	 de skyddar vissa ovanliga och hotade habitattyper eller 
kärnhabitat för vissa ovanliga och hotade arter för att säkerställa 
deras fortlevnad (genom områdesskyddsbestämmelser som 
leder till etablering av Natura 2000-nätverket).
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NEEI-planer och project kan också omfattas av direktivet om 
strategisk miljöbedömning (SMB) och direktivet om specifik 
miljöbedömning (MKB).

Syftet med SMB-direktivet är att säkerställa att de miljömässiga 
konsekvenserna av vissa planer och program identifieras, 
bedöms och beaktas under deras förberedelser och innan de 
godkänns. Om detta görs möjliggör det ofta mer lämpliga 
lokaliseringar för framtida exploateringar utanför områden där 
det potentiellt kan bli konflikter med naturskydd.

MKB-direktivet är verksamt på nivån av enskilda projekt, både 
offentliga och privata. Tillstånd för projekt som sannolikt kommer 
ha betydande påverkan på miljön bör endast ges efter en MKB 
har utförts och dess resultat har beaktats.

Det finns många likheter mellan proceduren för SMB eller 
MKB och AA och därför rekommenderas deras effektivisering. 
Men det finns också några viktiga skillnader, så en SMB och/
eller MKB kan inte ersätta en AA eftersom ingen procedur 
åsidosätter den andra. En av de huvudsakliga skillnaderna, 
förutom att AA:n har ett specifikt fokus på bevarandemålen för 
Natura 2000-området, är hur bindande resultaten är av AA:n. Till 

skillnad från en SMB och MKB får myndigheten inte godkänna 
en plan eller ett projekt om inte AA:n kan försäkra att planen 
eller projektet (inklusive nödvändiga skadelindrande åtgärder) 
inte kommer få en betydande negativ påverkan på värdena i ett 
Natura 2000-område (om inte särskilda förhållanden råder, dvs. 
det finns inga mindre skadliga alternativa lösningar, tvingande 
anledningar av övervägande allmänintresse åberopas, och 
kompensationsåtgärder tillämpas). SMB och MKB:erna, å andra 
sidan, är framtagna för att se till att beslutande myndigheter är 
fullt medvetna om den miljöpåverkan en föreslagen plan eller 
process har, så att de beaktas i deras slutgiltiga beslut.

Andra miljölagar och -policys inom EU som är relevanta för NEEI-
aktiviteter inkluderar:
•	 Direktivet om hantering av avfall från utvinningsindustrin 
(2006/21/EC).
•	 Direktivet om miljöansvar (2004/35/EC).
•	 Vattendirektivet (2000/60/EC) och grundvattendirektivet 
(2006/118/EC).
•	 Havsmiljödirektivet (2008/56/EC).
•	 EU:s strategi för hållbar användning av naturtillgångar.
•	 Försiktighetsprincipen.
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Vilken typ och grad av miljöpåverkan varierar betydligt från en 
plats till en annan beroende på en mängd olika faktorer. Därför 
måste de bedömas specifikt för varje fall.

Kumulativa effekter behöver också beaktas, då de kan uppstå när 
det finns flera utvinningslokaler inom ett område, eller som ett 
resultat av den kombinerade påverkan av utvinningsaktiviteter 
och annan typ av utveckling (t.ex. andra infrastruktur- eller 
industriprojekt). Så även om ett enskilt utvinningsprojekt 
inte kan anses ha betydande negativ påverkan på ett Natura 
2000-område måste exploatörer även väga in de potentiella 
kumulativa effekterna av projektet i kombination med andra 
planer och verksamheter inom området.

Den potentiella påverkan av utvinningsaktiviteter på arter och 
habitat av allmänt intresse inkluderar:
•	 förlust och försämring av livsmiljöer: NEEI-sektorns 
huvudsakliga påverkan på biologisk mångfald sker ofta genom 
markröjning och borttagande av ytmaterial vid utvinning av 
mineraler eller anläggning av tillhörande infrastruktur, såsom 
anslutningsvägar, deponier och avfallsdammar. Genom denna 

Möjlig miljöpåverkan av NEEI

Mineralutvinning har av sin natur alltid ofrånkomligt en 
påverkan, oftast negativ, på marken där den är verksam. Men 
det finns också allt fler exempel på lokaler för utvinning som, 
sett över dess hela livscykel, har inneburit en nettovinst för 
biologisk mångfald. Detta sker på grund av att allt fler stenbrott, 
gruvschakt och gruvor efterbehandlas med biologisk mångfald 
i åtanke vid deras nedläggning.  Där detta inträffar i redan 
försvagade naturmiljöer kan sådana efterbehandlade områden 
potentiellt göra en signifikant positiv skillnad för biologisk 
mångfald genom att skapa nya habitat för djurlivet.

Vid bedömning av utvinningsaktiviteters potentiella påverkan 
på natur och djurliv är det viktigt att ha i åtanke att dessa 
kanske inte bara har påverkan på utvinningslokalen i sig, utan 
även alla tillhörande anläggningar, såsom anslutningsvägar, 
transportband, krossar, lagringsplatser, deponier, laguner 
och avfallsdammar etc. De berör även alla faser av 
utvecklingsförslaget, från den inledande utredningen och 
faktiska verksamheten (inklusive områdesrotation/-expansion) 
till dess slutgiltiga nedläggning och efterbehandling.
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Vikten av strategisk planering

Fysisk planering på strategisk nivå är ett verktyg som används 
av offentliga myndigheter för att hjälpa dem fastställa en 
sammanhängande hållbar utvecklingspolicy för deras område. 
Det är en av de mest effektiva metoderna för att identifiera 
potentiella konflikter och minimera effekterna för natur och 
djurliv tidigt i planeringsskedet. Det leder inte bara till mer 
integrerade, transparanta och stabila riktlinjer för utveckling 
för industrin, utan minskar även risken för svårigheter eller 
förseningar för enskilda projekt.

Det görs med fördel i samråd med alla intressenter och 
intressegrupper så att realistiska alternativ undersöks.

När det gäller NEEI-industrin är detaljerade kartor väsentliga 
för att identifiera vilka typer av mineraler som finns var och om 
dessa kan utvinnas eller inte ur kommersiell synpunkt. Genom att 
lägga dessa kartor över kartor som visar Natura 2000-områden 
kan områden snabbt identifieras där det inte finns någon eller 
liten risk för potentiella konflikter och områden där det finns 
högre risk. Den detaljerade undersökningen av potentiella 
konfliktområden kan göras antingen av branschen själv som 
en del av dess egen framtidsstrategi eller genom offentliga 
myndigheters mineralplan eller översikts-/detaljplaner. Dessa kan 
sedan utredas vidare genom SMB, MKB och AA.

process kan befintliga habitat förändras, skadas, uppdelas eller 
försvinna lokalt
•	 störning och förflyttning av arter: Utvinningsprocessen inom 
NEEI kan också skapa stora störningar för vissa växter eller djur. 
Denna påverkan kan vara temporär eller permanent, direkt eller 
indirekt, på eller utanför lokalen och kan uppkomma under olika 
tider under projektets cykel. Djur kan störas av en mängd olika 
faktorer, såsom oljud, damm, föroreningar, mänsklig närvaro, 
regelbunden förflyttning (t.ex. varutransport) etc. Detta kan 
påverka arternas möjlighet att föröka sig, äta, vila eller sprida sig 
och migrera.

Konsekvenserna av utvinningsaktiviteter på biologisk mångfald 
orsakas av flera olika faktorer och innefattar:
•	 markröjning: mark röjs ofta för att få tillgång till mineralerna 
och göra plats för tillhörande infrastruktur, inklusive lagring 
eller deponier, avfallsdammar och fysiska strukturer såsom 
transportband, förädlingsanläggningar etc.
•	 hydrologiska störningar (förändring av hydrologi/
hydrogeologiska förhållanden): om avvattning av malmkroppen 
eller annan utvinningsplats behövs kan utvinningsaktiviteter 
potentiellt förändra hydrologiska förhållanden i 
utvinningsområdet och dess omgivning, med påföljande 
förändringar i avrinningsområdet orsakat av en temporär obalans 
i ytavrinning, infiltration etc. I sådana fall kan detta leda till 
konsekvenser för närliggande eller avlägsna källor och våtmarker, 
både när det gäller kvantitet och kvalitet
•	 förändring av vattenkvalitet: en del mineralutvinning och 
-produktionsprocesser kan orsaka föroreningar och andra 
förändringar av vattenkvalitet, vilket antingen direkt kan påverka 
de akvatiska habitaten och arterna på platsen och/eller indirekt 
påverka andra platser som är sårbara för den här typen av 
förändringar
•	 habitatförändringar som kan gynna kolonisering av invasiva 
arter: ekologiska förändringar orsakade av gruvor och stenbrott 
kan gynna kolonisering av nya arter, av vilka några kan bli 
invasiva
•	 andra faktorer inkluderar oljud och vibrationer, 
rörelserelaterade störningar, damm. 
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•	 tillhandahålla ett tillvägagångssätt för att under särskilda 
omständigheter godkänna planer eller projekt som inte går 
att utesluta kommer få en negativ påverkan på ett Natura 
2000-område även efter tillämpning av skadelindrande åtgärder, 
när dessa planer eller projekt, i brist på alternativa lösningar, 
bedöms vara av övervägande allmänt intresse.

Behöriga nationella myndigheterna är ansvariga att, i ljuset av 
slutsatserna av AA:n, ge tillstånd för planen eller projektet. Där 
rimliga tveksamheter ur ett vetenskapligt perspektiv kvarstår, 
gällande avsaknad av negativ påverkan på ett områdes värde 
av den tänkta planen eller projektet, kommer den behöriga 
myndigheten behöva avslå ansökan och/eller kräva ytterligare 
skadelindrande åtgärder så att de vetenskapliga tveksamheterna 
avlägsnas.

Att genomföra en lämplig bedömningsprocess

Både planer (t.ex. mineralplaner) och enskilda projekt kan 
behöva genomgå en lämplig bedömningsprocess enligt artikel 
6(3) i habitatdirektivet.

AA:n bör beakta påverkan av mineralplanen/utvinningsprojektet 
på Natura 2000-områdens värden, dels för sig och dels i 
kombination med andra planer eller projekt. Denna procedur är 
framtagen för att:
•	 helt bedöma konsekvenserna av planer eller projekt som 
sannolikt kommer ha betydande påverkan på ett Natura 
2000-område;
•	 avgöra om negativ påverkan på områdets värden kan uteslutas. 
Om så inte är fallet kan planen eller projektet bara godkännas om 
skadelindrande åtgärder eller god planering kan tillämpas som tar 
bort eller minimerar den negativa påverkan på området;
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Efterbehandling, ekologisk kompensation

NEEI gör viktiga insatser för att inte bara minska deras påverkan 
utan även bidra till bevarandet av biologisk mångfald, särskilt 
genom efterbehandling av utvinningslokaler och tillämpning av 
ekologisk kompensation.

Efterbehandling innebär att omvandla övergiven mark till 
användbar mark och kan inkludera både tekniska och ekologiska 
lösningar. Efterbehandlingsplanen är vanligtvis en integrerad del 
av NEEI-projektet och del av tillståndsvillkoren; om den planeras 
och genomförs på rätt sätt kan den bidra till att lindra eller 
kompensera för den negativa påverkan.

Huvudkriteriet för efterbehandling för att uppfylla kraven för en 
skadelindrande åtgärd i artikel 6.3 är att det alltid måste påvisas 
att områdets värden upprätthålls. Särskilt:
•	 efterbehandlingen måste rikta sig mot de habitat och/eller 
arter som påverkas negativt (dvs. restaurering av samma typ av 
habitat/art);
•	 efterbehandlingen måste rikta sig mot området som påverkas;
•	 efterbehandlingen måste resultera i en betydande minskning 
av de negativa effekterna i varaktighet, omfattning och 
intensitet. Denna minskning måste kunna uppnås under kort tid, 
fortfarande under pågående utvinning.

Ekologisk kompensation används ofta av NEEI för att 
kompensera för oundvikliga konsekvenser för biologisk 
mångfald orsakat av deras verksamhet. Det kan omfatta 
skapande, återskapande eller förbättringar av habitat och även 
upphandling av ett likvärdigt habitat för att skydda under lång 
tid. I några fall kan förflyttningar av arter eller växtsamhällen 
ske. Ekologisk kompensation kan skapa möjligheter att ge sådan 
kompensation som åsyftas i artikel 6(4) av habitatdirektivet, när 
alla krav som artikeln ställer möts.

Om det, baserat på AA:n, inte kan försäkras att en plan eller 
ett projekt inte kommer ha negativ påverkan på värdena 
av det berörda området, ska bestämmelserna i artikel 6(4) i 
habitatdirektivet tillämpas på alla efterföljande beslut som 
tas för att fortsätta projektet som planerat och fastslå ett antal 
villkor som måste mötas för att behörig myndighet ska bevilja 
projektet. Ansvaret att bevisa att villkoren möts, vilket är en 
grundförutsättning, faller på den som vill använda sig av artikel 
6(4). Villkoren är dessa:
•	 alternativet som har lagts fram för godkännande är det minst 
skadliga för Natura 2000-områdets värden när det gäller dess 
utpekade arter och habitat, och det finns inga andra rimliga 
alternativ som inte skulle ha negativ påverkan på Natura 
2000-områdets värden;
•	 det finns tvingande orsaker som har ett övervägande 
allmänintresse när det gäller människors hälsa och allmänhetens 
säkerhet eller övervägande positiva konsekvenser för miljön, 
eller, efter ett yttrande från EU-kommissionen, andra tvingande 
orsaker som har ett övergripande allmänintresse.
•	 alla nödvändiga kompensationsåtgärder har tillämpats för att 
säkerställa att den övergripande sammanhållningen av Natura 
2000 skyddas.

Kompensationsåtgärder bör:
•	 bidra till bevarandet av naturliga livsmiljöer och arter som 
har ett gemenskapsintresse inom den berörda biogeografiska 
regionen, eller inom samma utbredningsområde, migrationsrutt 
eller övervintringsområde för fågelarter (dvs. gällande områden 
utpekade genom fågeldirektivet) i den berörda medlemsstaten;
•	 i motsvarande proportioner rikta sig mot de habitat och arter 
av gemenskapsintresse som påverkas negativt;
•	 tillhandahålla jämförbara funktioner som de som motiverade 
utpekandet av det befintliga området, särskilt när det gäller 
tillräcklig geografisk utbredning.
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NEEI i marina Natura 2000-områden

Utvinning av stenmaterial i marina områden blir allt mer viktigt. 
Sand och grus utgör merparten av mineraler som muddras från 
havet, men det finns även andra mineraler, som sedimentär 
kalksten och metallhaltiga mineraler.

Fysisk planering i kust- och havsområden är ett viktigt verktyg 
för att optimera användningen av marina områden för att gynna 
ekonomisk tillväxt och havsmiljön. Att använda zonindelning kan 
på ett strategiskt sätt möjliggöra utvinning av stenmaterial i en 
marin miljö som redan har flera användningsområden, genom 
att identifiera områden där muddring sannolikt är mer lämpligt 
eller godtagbart.

Utvinning av stenmaterial kan potentiellt få konsekvenser 
för den marina miljön, såsom borttagning av bentiska arter, 
grumling, förändringar i sedimentkompositionen, förändringar 
i hydrodynamik/sedimenttransport etc. Betydelsen och 
omfattningen av konsekvenserna beror på en mängd olika 
faktorer som inkluderar lokaliseringen av utvinningsområdet, 
egenskaperna hos bottnen och sedimenten under, kustprocesser 
och utvinningens utformning, metod, frekvens, mängd och 
intensitet samt känsligheten hos de habitat och arter som finns i 
Natura 2000-området.

Den främsta konsekvensen av muddring är en sänkning av 
havsbottennivån och borttagandet av bottensediment, vilket 
orsakar en temporär förändring av bottnens topografi samt 
sedimentens komposition och struktur, vilket i sin tur förstör 
den bentiska floran och faunan. Studier har visat förluster på 
30-80 % av både antalet arter, populationstäthet och biomassa 
hos bentiska invertebrater i muddrade områden, där förlustens 
omfattning har berott på muddringens intensitet i området 
som helhet. Dessa förluster är inte begränsade till enbart 
muddringsområdet, eftersom sedimentplymerna som skapas 
av muddringsverksamheten kan sträcka sig långt utanför 
arbetsområdet. Därför kan en del utvinningar utanför marina 
Natura 2000-områden ha en indirekt effekt på dem.

Vissa arter kan vara särskilt sårbara om utvinningsverksamhet 
av stenmaterial sammanfaller med områden där de leker eller 
lägger rom. Den största risken med deposition av plymsediment 
är att kväva fiskägg på lekbottnar, såsom de som används av sill 
och tobisfiskar. Konsekvenserna av försämringen av bentiska 
växt- och djursamhällen behöver även beaktas i relation 
till viktiga näringskedjor för skyddade arter. Till exempel är 
tobisfiskar en nyckelfaktor i marina näringsvävar och av särskild 
vikt för sjöfåglar och marina däggdjur.
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Exempel på skadelindrande åtgärder i 
marina stenmaterialsutvinningar
Muddringsverksamhetens intensiva period begränsas till ett 
specifikt antal timmar per ytenhet (ha).

För att skydda fågelarter som är känsliga för störningar utförs 
ingen muddringsverksamhet under vissa månader under 
året.

Ingen muddringsverksamhet utförs under tiden då marina 
däggdjur reproducerar sig och föder upp ungarna, eftersom 
de är extremt känsliga för störningar.

Tillräckligt stora skyddszoner etableras kring särskilt känsliga 
områden.

För att minimera havsbottensområdet som muddras, och 
därigenom det ekologiska fotavtrycket, är arbetsområdena 
relativt små. I varje beviljat tillstånd är ett begränsat 
antal arbetsområden tillåtna. Ett nytt arbetsområde kan 
först öppnas när ett tidigare är slutfört. För att ge bästa 
förutsättningar för naturlig återetablering är det inte tillåtet 
att återvända till tidigare muddringsområden.

Muddringsdjupet i sedimenten är begränsat.

För att reducera sedimentplymen leder grävmaskinisten ut 
överflödet under fartygets botten ut i havet.

Viktiga rekommendationer
Att främja en överlag effektiv bedömnings- och 
genomförandeprocess av NEEI-aktiviteter genom att:

fastställa en övervakningsplan för att undersöka 
effektiviteten av förebyggande, skadelindrande och, om 
nödvändigt, kompenserande åtgärder.

samarbeta mellan behöriga myndigheter och företrädare för 
industrin för att diskutera begränsningar och hitta de mest 
lämpliga lösningarna för varje fall.

hålla tidiga och regelbundna samråd mellan behöriga 
myndigheter, projektutvecklarna och relevanta intressenter.

beakta befintliga bestämmelser för artskydd enligt fågel- och 
habitatdirektiven.
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Fallstudier
SPA-området beläget i ett stenbrott

SPA-området Dubnické štrkovisko ligger i ett område där det 
skedde industriell grävning av grus i floden Vah (Slovakien). Tack 
vare ofullständig grävning (dvs. små öar lämnades) skapades 
ett naturområde. Efter att utvinningsverksamheten avslutades 
skedde en snabb succession som ledde till att ett högkvalitativt 
område för vilda fåglar skapades. I Slovakien är detta område (ca 
60 ha) en av de tre bästa häckningsplatserna för fisktärna, Sterna 
hirundo, en art upptagen i fågeldirektivet som är beroende av 
regelbunden förvaltning av naturlig succession som, i det här 
fallet, utförs av både staten och icke-statliga organisationer. 
Sex andra häckande fågelarter kan hittas i området, inklusive 
dvärgrördrom, Ixobrychus minutus och småfläckig sumphöna, 
Porzana porzana.

Det gamla stenbrottet används också av flyttfåglar och för 
övervintring. Området behåller sina ekologiska egenskaper trots 
att det är en del av ett godkänt gruvområde och är beläget i ett 
område som är starkt format av människan, nära en stad och en 
motorväg.

Miljöministeriet, Slovakien, 2008.

God praxis för marin stenmaterialsmuddring

Marina stenmaterial är viktiga för försörjningen av högkvalitativa 
råmaterial för både den brittiska byggindustrin och för kustskydd. 
Det är det brittiska kungahusets fastighetsförvaltning, The 
Crown Estate, som har fått tillstånd att muddra i områdena efter 
en omfattande miljökonsekvensbeskrivning och samråd med 
sakägare, som tidigare reglerades av departementet för lokala 
samhällen och kommuner (Communities & Local Government) 
och departementet för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor 
(Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra) och 
numera motsvarigheten till Havs- och vattenmyndigheten (the 
Marine and Fisheries Agency), som står under Defra.

År 2002 skapade regeringen ytterligare en finansieringskälla 
genom att införa skatt på primära stenmaterial från både land- 
och marina källor. Denna fond (Aggregate Levy Sustainability 
Fund – ALSF) har fyra huvudsakliga mål:
•	 Minimera efterfrågan på primära stenmaterial
•	 Främja miljövänlig utvinning och transport
•	 Hantera miljöeffekterna av tidigare utvinning av stenmaterial
•	 Kompensera lokala samhällen för effekterna av utvinning av 
stenmaterial.

Marine aggregate extraction: Helping to determine good practice. 
Conference proceedings: September 2006. Redaktörer: Newell och 
Garner.
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Riktlinjer för mineralplanering i England

Minerals Policy Statements beskriver den nationella 
mineralplaneringen i England. Specifika mål ges för olika typer av 
material (stenmaterial, tegellera, naturlig bygg- och taksten, olja 
och gas).

Där mineralutvecklingsprojekt föreslås inom, intill, eller där 
det sannolikt kommer få betydande påverkan på, ett Natura 
2000-område, måste specifika Planning Policy Statements 
och riktlinjer beaktas. Dessa anger tydliga regler och villkor 
för utvecklingen av de planerade aktiviteterna. Den aktuella 
myndighetens, exploatörens och Natural Englands roller och 
ansvar fastställs.

Innehållet i en AA, möjlighet för samråd med allmänheten, 
utredning av alternativa lösningar, beaktande av tvingande 
orsaker som har ett övergripande allmänintresse och villkor om 
kompensationsåtgärder täcks av dessa riktlinjer.

Den nationella planeringspolicyn beskriver hur enskilda 
mineralplaneringsmyndigheter bör genomföra deras 
mineralplanering. Varje sådan myndighet tar fram ett ramverk för 
mineralutveckling, som ska:
•	 peka ut områden som är viktiga för biologisk mångfald, 
klargöra skillnaden i betydelse mellan internationellt, nationellt, 
regionalt och lokalt utpekade områden; och
•	 peka ut områden för restaurering eller skapande av nya 
prioriterade habitat som kan bidra till regionala mål.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Skadelindrande åtgärder för flygekorrar

En guldgruva i sydvästra Finland, både med dagbrott och gruva 
underjord, planerades och godkändes. Enligt naturinventeringen 
som utfördes utöver miljökonsekvensbedömningen finns det 
i området 1–3 hanar och tre honor med ungar av flygekorre 
(Pteromys volans), det viktigaste däggdjuret i området som 
är skyddat enligt habitatdirektivet. Varje revir studerades i 
detalj, inklusive möjliga samband mellan dem och andra 
flygekorreområden utanför gruvområdet. Närmaste Natura 
2000-område låg 5 km från gruvan.

Sökanden kompletterade ansökan gällande skydd för flygekorre 
efter samråd med de regionala miljömyndigheterna och villkoren 
i tillståndet inkluderade bland annat följande föreskrifter:
•	 Dagbrottet får utökas till maximalt 40 m till närmaste 
boträd. Mellan boträdet och dagbrottet får skog inte avverkas 
förutom en 5 meters zon mellan brottskanten och skogen, där 
avverkningar får ske av säkerhetsskäl. Alltså bevaras en 40 m 
bred zon av skog mellan häckningsträdet i revir 1 och kanten till 
dagbrottet.
•	 Bo- och födosöksträden i flygekorrarnas revir i området ska inte 
förstöras och tillräckligt med skog ska bevaras som skydd runt 
boträden i reviren. Skog ska inte avverkas från flygekorrarnas 
rörelseleder inom gruvområdet.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



För vidare läsning
EU:s vägledningsdokument om “Non-energy extraction 
and Natura 2ooo”: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm 

Vägledningsdokument för tillståndsprocessen och 
bestämmelserna i Artikel 6(3) och (4) av habitatdirektivet finns 
tillgängliga på kommissionens Natura 2000-hemsida: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Förvaltning av Natura 2000-områden: Bestämmelserna i artikel 6 
i habitatdirektivet (92/43/EEG):   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_sv.pdf

Habitatdirektivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Fågeldirektivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Översikt över huvudbestämmelserna i vatten- och 
havsmiljödirektivet, naturvårdsdirektiven och 
översvämningsdirektivet (engelsk text): https://publications.
europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-
a6db-01aa75ed71a1

Karta över Natura 2000-områden: http://natura2000.eea.europa.eu/

KH
-02-19-072-SV-N

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_sv.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1
http://natura2000.eea.europa.eu/

