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1. SCREENING OG PASSENDE VURDERING: TILGANGE, METODER OG EKSEMPLER FRA 
MEDLEMSSTATERNE 

1.1 Oplysninger og praktiske værktøjer, der kan understøtte screeningen og den passende 

vurdering 

Tyskland — Database- og informationssystem udviklet af forbundsagenturet for 

naturbeskyttelse (BfN) for passende vurderinger 

De nødvendige oplysninger om potentielle virkninger af næsten alle projekttyper og planer 
findes i informationssystemet FFH-VP-Info, der er udviklet af forbundsagenturet for 
naturbeskyttelse. FFH-VP-Info omfatter også en omfattende database over potentielle 
virkninger på naturtyper og arter, som kan anvendes til screening og passende vurderinger. 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. FFH-VP-Infos mål og funktioner 

FFH-VP-Info skal primært fungere som en central platform, hvor der gives oplysninger om de 
virkningsfaktorer, der skal tages i betragtning ved screeningen (fase 1) og passende 
vurderinger (fase 2) af planer eller projekter, og oplysninger om potentielle virkninger af 
indvirkninger på specifikke naturtyper og arter omhandlet i habitatdirektivet og 
fugledirektivet. 

Adgangstype nr. 1 (projekttyper, planer og virkningsfaktorer) har til formål at støtte ansøgere 
og projektudviklere ved at give et hurtigt overblik over alle de virkningsfaktorer, de skal tage 
højde for. 

Adgangstype nr. 2 (naturtyper og arter) giver mulighed for at finde detaljerede oplysninger 
om de specifikke virkninger af en virkningsfaktor på naturtyper eller arter, der kan være 
problematiske for projektet. 

Yderligere oplysninger omfatter en ordliste, citeret litteratur samt data om arters bevægelser 
og aktionsområder. 

Generelt har FFH-VP-Info til formål at give adgang til den bedste videnskabelige viden, 
fremme ekspertvurderinger og lette godkendelsesmyndighedernes kontrol af vurderingerne. 
Selv om det er vigtigt, at vurderingerne er fuldstændige og nøjagtige for at garantere 
retssikkerheden, kan den tid og de finansielle og personlige ressourcer, der kræves, holdes på 
et rimeligt niveau på begge sider, hvis der er let adgang til de relevante oplysninger. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (introduktion til FFH-VP-Info) 

II. Screeningsværktøj for projekttyper og planer og deres mulige virkninger 

Screeningsværktøjet giver oplysninger om ca. 140 projekttyper, der er tildelt 19 grupper. 
Dette omfatter en vurdering af den mulige relevans med hensyn til 36 forskellige 
virkningsfaktorer. Relevans angives med tal: 

0 = normalt ikke relevant (undtagelser kan finde anvendelse) 

1 = potentielt relevant 

2 = almindeligt/generelt relevant 

Der findes en tjekliste og en rapport for hver projekttype med korte individuelle forklaringer 
af virkningsfaktorernes relevans. For hver virkningsfaktor er en forklarende side knyttet til en 
kort definition og detaljerede beskrivelser af de potentielle virkninger af den pågældende 
faktor (se nedenfor). 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (introduktion til projekter) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (databaseprojekter) 

 

III. Database og datablade for habitater og arter i habitatdirektivet og fugledirektivet 

Dette er kernen i informationssystemet. Databasen giver detaljerede oplysninger om 
føIsomheden og de potentielle virkninger af virkningsfaktorerne for næsten alle tyske 

 naturtyper opført i bilag I til habitatdirektivet => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 arter opført i bilag II til habitatdirektivet => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp  

 fuglearter opført i bilag I til fugledirektivet samt fugledirektivets artikel 4, stk. 2 
=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp  

Når emnet er valgt, vises relevansen af de forskellige virkningsfaktorer for en bestemt 
naturtype eller art i en tabel. Når et emne/en virkning er valgt, vises yderligere oplysninger 
opdelt i fem kategorier:  

1. Følsomhed/mulige virkninger (bedste videnskabelige viden om følsomheden af 
naturtyper og arter og om mulige virkninger for alle 36 virkningsfaktorer) 

2. Gendannelseskapacitet (oplysninger om naturlig selvgendannelse) 

3. Etablerede metoder til vurdering af virkninger (tips, referencer og bemærkninger til 
parametre, kriterier eller metoder til udarbejdelse af prognoser for virkninger) 

4. Tærskler for væsentlighed og oplysninger til brug for screening (eksempler, vejledende 
værdier og tærskler for relevante virkninger) 

5. Tærskler for væsentlighed og oplysninger til brug for den passende vurdering 
(eksempler, vejledende værdier og tærskler for væsentlige negative virkninger). 

Når der vælges yderligere virkninger af en virkningsfaktor, åbnes en eller flere sider med 
uddrag af videnskabelige resultater, ekspertviden og skøn fra databasen. Rapporter om disse 
data kan læses eller udskrives i uddrag eller i deres helhed. 

Vurderingerne af relevans er baseret på videnskabelige kilder, som er blevet evalueret og 
udtrukket. Hvis sådanne kilder ikke er tilgængelige, vises vejledende vurderinger, som svarer 
til relevansvurderingerne for projekttyper.  

De kilder, der er anvendt, er markeret med hensyn til deres videnskabelige kvalitet og/eller 
deres specificitet. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (introduktion til 
naturtyper/arter) 

IV. Definition og beskrivelse af 36 virkningsfaktorer  

Videnbase om 36 virkningsfaktorer tildelt ni grupper med specifikke definitioner og 
detaljerede beskrivelser af mulige virkninger på naturtyper og arter. Disse virkningsfaktorer 
er den fælles forbindelse mellem projekter og naturtyper/arter. De kan også læses eller 
udskrives som rapporter. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (introduktion til 
virkningsfaktorer) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (database over virkningsfaktorer) 

V. Yderligere oplysninger: 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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Indtil videre omfatter de yderligere oplysninger en bibliografi over den litteratur, der er nævnt 
i systemet, en ordliste og links til f.eks. et webkort over de tyske Natura 2000-lokaliteter. Efter 
planen skal systemet i fremtiden fungere som platform for fremlæggelse af yderligere 
oplysninger om vurderingen af virkninger, for så vidt som de er relevante på føderalt plan. 

 

Irland — AA GeoTool — Oplysninger til brug for screening og passende vurdering  

Applikationen AA GeoTool understøtter dataindsamlingsprocessen i screeningsfasen (fase 1) og 
fasen for den passende vurdering (fase 2). Den irske miljøstyrelse (EPA) og National Parks and 
Wildlife Service (NPWS) har arbejdet sammen om at udvikle AA GeoTool. Applikationen 
anvender data direkte fra en webtjeneste, der leveres af NPWS. Dataene ajourføres 
regelmæssigt, og vurderingerne er baseret på de seneste tilgængelige oplysninger. 

Med AA GeoTool kan brugeren vælge et punkt på kortet og derefter søge efter særlige 
bevaringsområder og særligt beskyttede områder inden for en bestemt afstand fra punktet eller 
upstream/downstream i forhold til punktet. Den afstand, som brugeren vælger, afhænger af 
omfanget af den potentielle miljøpåvirkning fra en plan eller et projekt.  

De oplysninger, der er indsamlet for hver Natura 2000-lokalitet inden for den valgte afstand, 
omfatter: 

1. lokalitetstype, f.eks. særligt bevaringsområder eller særligt beskyttet område 

2. lokalitetens unikke lokalitetskode 

3. lokalitetens betegnelse 

4. lokalitetens afstand til det udgangspunkt, som brugeren har valgt 

5. søgeretning valgt af brugeren 

6. liste over berettigede interesser for hver lokalitet 

7. Weblink til bevaringsmålsætningerne for hver lokalitet. 

Link til AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool. 

Yderligere oplysninger om specifikke Natura 2000-lokaliteter kan findes på NPWS' websted: 
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp og 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

 

 

Nederlandene — Værktøjer og vejledning til brug for passende vurderinger 

I Nederlandene findes der en "ruteplanlægger for hensyntagen til beskyttet natur i 
miljøgodkendelser"1, som kan bruges i alle de nødvendige trin i processen. Denne 
ruteplanlægger har til formål at hjælpe den, der ansøger om en miljøgodkendelse, når der skal 
foretages en naturkontrol. Den kan også anvendes af de kompetente myndigheder, der 
behandler ansøgninger om miljøgodkendelse, dvs. kommunen og provinsen. I denne 
ruteplanlægger beskrives trinnene i den procedure, der skal udføres, hvis en vurdering af 
beskyttede arter eller beskyttede Natura 2000-lokaliteter indgår i proceduren for opnåelse af 
en miljøgodkendelse. Ruteplanlæggeren hjælpere ansøgere og andre med spørgsmål som 
"Hvordan ved jeg, om der kræves en naturvurdering?", "I hvilken fase bør de økologiske data 

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx. 

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
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foreligge?" og "Hvor lang tid tager det at gennemføre proceduren?". 

Der findes også et værktøj, der kan bruges til at forudsige de mulige virkninger på arter og 
naturtyper på Natura 2000-lokaliteter (men ikke på lokalitetens integritet som sådan). 
Virkningsindikatoren "Natura 2000 — økologiske forudsætninger og forstyrrende faktorer" er et 
værktøj til bygherrer, godkendende myndigheder og planlæggere, der skal beskæftige sig med 
aktiviteter i eller nær Natura 2000-områder. Virkningsindikatoren er et instrument, der kan 
bruges til at undersøge mulige skadelige virkninger af aktiviteter og planer. Virkningsindikatoren 
giver oplysninger om arters og habitattypers følsomhed over for de mest almindelige 
forstyrrende faktorer. Disse oplysninger er generelle: for at afgøre, om en aktivitet er skadelig, 
kræves der yderligere undersøgelser.  

Webstedet indeholder også vejledning om væsentlighed2 fra 2010, herunder om vurdering af 
væsentligheden af virkninger på Natura 2000-lokaliteter. Hvis overfladearealet af en naturtype, 
antallet af arter eller kvaliteten af en naturtype som følge af en intervention er lavere end nævnt 
i bevaringsmålsætningerne, kan der som udgangspunkt være tale om væsentlige konsekvenser. 
De specifikke karakteristika ved aktiviteten eller de særlige forhold i området kan imidlertid 
betyde, at der på trods af faldet ikke forekommer nogen væsentlige konsekvenser. En detaljeret 
analyse på lokalitetsplan kan derfor føre til en anden konklusion, som er beskrevet i 
retningslinjerne.  

Der er desuden specifik vejledning for projekter med mulige kvælstofvirkninger. For deposition 
af kvælstof i Nederlandene er der udviklet et komplekst system, hvor der tages højde for de 
kumulative virkninger af (alene) kvælstof fra forskellige kilder. 

For nationale projekter, indeholder en "godkendelsesdatabank" alle relevante oplysninger, 
afgørelserne og siden 1. januar 1-2017 også de komplette passende vurderinger for 
godkendelser vedrørende gennemførelsen af naturbeskyttelsesloven. 

 

1.2 Vejledning om vurderingen 

Østrig — Retningslinjer for vurdering af transportinfrastruktur 

Det østrigske forskningsinstitut for vej- og jernbanetransport (www.fsv.at) har udarbejdet 
retningslinjer, der går under betegnelsen "RVS"3. Det østrigske ministerium for transport, 
innovation og teknologi til motorveje har gjort disse retningslinjer bindende for ASFINAG (det 
nationale offentlige vejvæsen) og integreret dem i "spillereglerne" for andre projekter. De 
beskriver bl.a., hvordan planlægningsprocesserne skal udformes, og hvilke metoder der skal 
anvendes til i tilstrækkelig grad at tage hensyn til forskellige miljøkrav. Disse retningslinjer 
indeholder f.eks. anbefalinger eller aftaler om tærskler, beskrivelser af indsamlingsmetoder og 
definitioner af tekniske termer. For naturbeskyttelse — især Natura 2000 og EU's krav til 
beskyttelse af arter — blev der udarbejdet og offentliggjort en specifik RVS i 2015 ("Vurderinger 
af artsbeskyttelse i forbindelse med infrastrukturprojekter", RVS 04.03.13). Emner som f.eks. 
definition af væsentlige gener for en bestand eller en Natura 2000-lokalitet behandles, så 
oplysningerne er letforståelige for brugerne, dvs. projektplanlægningskontorerne og 
myndighederne for evaluering af infrastrukturen. 

Belgien — Retningslinjer for vurdering af forsuring og eutrofiering gennem aflejringer fra 

luften 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  
3 RVS=retningslinjer og forskrifter for planlægning, anlæg og vedligeholdelse af veje (RVS) www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
http://www.fsv.at/
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Der er udarbejdet retningslinjer vedrørende virkninger som f.eks. "forsuring gennem aflejringer 
fra luften" og "eutrofiering gennem aflejringer fra luften". Disse metoder er knyttet til aktiviteter 
som f.eks. intensivt landbrug, industrielle opvarmnings- og energiprocesser og mobilitet 
(aflejring af NOx og NH3). Med henblik på at vurdere disse mulige virkninger anbefales en tilgang 
med to trin. Til den første screening findes der et interaktivt onlineværktøj, som bruges til 
hurtigt at afgøre, om der kan være en mulig virkning. Hvis denne hurtige scanning af aflejring 
giver grønt lys, forventes der ingen skadelige virkninger. Hvis værktøjet giver rødt lys, kan der 
være en skadelig virkning, som skal undersøges nærmere gennem en passende vurdering 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Tyskland — Fastlæggelse af tærskelværdier for væsentlige negative virkninger 

I Tyskland var det, ligesom andre steder, på grund af en høj grad af subjektivitet vanskeligt at 
vurdere betydningen af virkningerne på Natura 2000-målelementer, som er kernen i den 
passende vurdering. De kompetente myndigheder havde derfor ofte ikke den rimelige 
videnskabelige sikkerhed, der var nødvendig for at underbygge deres beslutninger om, hvorvidt 
en plan eller et projekt skulle godkendes. 

For at løse dette problem og sikre en mere ensartet og konsekvent tilgang, når væsentligheden 
af virkningerne vurderes i praksis, iværksatte det tyske forbundsagentur for naturbeskyttelse 
(BfN) et forskningsprojekt, der skulle udmønte sig i videnskabeligt afprøvede regler og 
konventioner for vurderingen af væsentligheden af virkningerne på alle naturtyper og arter, der 
er opført i fugledirektivet og habitatdirektivet, og som findes i Tyskland. Det heraf følgende 
vejledende dokument blev offentliggjort i 2007 (Lambrecht & Trautner 2007). 

A: Baggrund og status for standarderne 

På grundlag af EU-Domstolens dom i Waddenzee-sagen har Tysklands højeste nationale 
forvaltningsdomstol (BVerwG) fastslået, at et tab af levesteder, som er en del af 
bevaringsmålsætningerne for en Natura 2000-lokalitet, generelt bør anses for at have en 
væsentlig negativ indvirkning på lokalitetens integritet. Også EU-Domstolens afgørelse i Galway-
sagen af 11. april 2013 (C-258/11) viser klart, at der er behov for streng beskyttelse af naturtyper 
på Natura 2000-lokaliteter, og at selv små tab kan vurderes som væsentlige under særlige 
omstændigheder. 

For at kunne håndtere relativt små tab korrekt opstilles der i standarderne udviklet af Lambrecht 
& Trautner (2007) vejledende væsentlighedsniveauer. Disse standarder blev udviklet som led i 
videnskabelige forsknings- og udviklingsprojekter og derefter drøftet og evalueret gennem en 
bred procedure for ekspertdeltagelse i en seksårig periode. De er nu bredt accepteret og 
vedtaget, anbefales i retningslinjer, tages officielt og regelmæssigt i betragtning af 
forvaltningsdomstolene og anvendes bredt i alle former for passende vurderinger. 

B: Standardernes udgangspunkt 

Udgangspunktet for standarderne er, at et permanent tab af naturtyper og levesteder for arter, 
som er en del af bevaringsmålsætningerne for en Natura 2000-lokalitet, bør anses for en 
væsentlig negativ indvirkning på lokalitetens integritet. Et vist tab kan dog på visse betingelser 
betragtes som uvæsentligt for nogle naturtyper og arter. 

I retningslinjerne opstilles der videnskabeligt accepterede kriterier og tærskler for bestemmelse 
af væsentlighed, som er baseret på kvalitative og funktionelle aspekter samt på kvantitative 
kriterier. For at en virkning kan anses for uvæsentlig skal alle følgende betingelser opfyldes: 

A. Ingen væsentlig eller særlig funktion eller variant af naturtypen påvirkes. Naturtypens 
særlige karakteristika skal forblive uændrede. 

https://www.milieuinfo.be/voortoets/
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B. De vejledende værdier for "kvantitativt — absolut arealtab" (fastsat for hver naturtype og 
for levesteder for arter) overskrides ikke. 

C. Et "relativt arealtab" på 1 % af naturtypens samlede areal på lokaliteten overskrides ikke. 

D. Kumulative virkninger med andre projekter overstiger ikke ovennævnte værdier (B og C). 

E. Kumulative virkninger med andre virkningsfaktorer overstiger heller ikke ovennævnte 
værdier. 

C: Udvikling af tærsklerne for tab af naturtyper 

Vejledende værdier for ikkevæsentlige tab blev udviklet gennem en naturtypespecifik og 
artsspecifik tilgang baseret på et sæt kriterier. Tærsklerne blev fastsat under hensyntagen til 
naturtypernes sårbarhed, som blev anslået på grundlag af tre primære kriterier og fire 
sekundære kriterier: 

Primære kriterier for naturtyper: 

 økologisk mindsteareal af naturtypen, der er levedygtigt 

 gennemsnitligt areal af naturtypen på Natura 2000-lokaliteter 

 samlet areal af naturtypen i Natura 2000-nettet. 

Sekundære kriterier: 

 naturtypens sjældenhed/hyppighed 

 status som prioriteret naturtype 

 naturtypens trusselssituation 

 regenereringskapacitet. 

Der blev defineret fem sårbarhedsklasser for terrestriske naturtyper og to klasser af marine 
naturtyper (se tabel 1) baseret på en evaluering af den nationale bestand af naturtyper i Natura 
2000-nettet.  

Der blev der udarbejdet en matrix, der forbandt sårbarhedsklasserne med tre niveauer af 
relativt arealtab (niveau I, II og III) svarende til et relativt tab på 1 %, 0,5 % og 0,1 %. Tærsklerne 
for det tolerable absolutte arealtab for hver naturtypeklasse blev anslået for hver 
naturtypeklasse og hvert niveau af relativt tab (se tabel 1). 

Tabel 1: Vejledende værdier (VV) for absolutte og relative tærskler for ikkevæsentlige tab af 
beskyttede naturtyper opført i bilag I til habitatdirektivet  

Relativt: Niveau Klasser af vejledende værdier 

(tærskler for et acceptabelt kvantitativt absolut tab af 

naturtype) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Særlig marin 

klasse 

 

< 1 % 

I. 

grundlæggende 

VV 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 
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< 0,5 % II. 

middel 

VV 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 

m2 

2 500 

m2 

2,5 ha 

< 0,1 % III. 

øvre 

VV 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 

m2 

2 500 

m2 

5 000 

m2 

5 ha 

I praksis betyder dette, at der for 21 af de 91 naturtyper, der findes i Tyskland, ikke kan 
accepteres noget tab, mens et vist kan anses for uvæsentligt for de øvrige naturtyper, hvis de 
vejledende værdier, der er fastsat for hver naturtype, ikke overskrides.  

Forholdet mellem det absolutte tab af areal og det relative tab indebærer, at et større 
habitatområde vil tillade et større absolut tab, så længe det udgør en mindre del af det berørte 
overfladeareal. Det mindste levedygtige areal af naturtypen lå til grund for fastsættelsen af 
tærskelværdier. Vejledende værdier for tab af naturtyper fastsat for visse bilag I-naturtyper i 
Tyskland fremgår af tabel 2 nedenfor. 

Tabel 2 Vejledende værdier for tab af naturtyper fastsat for visse bilag I-naturtyper i Tyskland  

Kode Naturtype Vejledende værdi for tab af naturtype 

(i m2) 

Klass

e 

Niveau I Niveau 

II 

Niveau III 

Hvis tab  

 1 % 

Hvis tab  

 0,5 % 

Hvis tab  

 0,1 % 

9110 Bøgeskove på morbund med Luzulo 

Fagetum 

5 250 1 250 2 500 

9130 Bøgeskove på muldbund med 

Asperulo-Fagetum 

5 250 1 250 2 500 

9170 Ege-avnbøge-skove 4 100 500 1 000 

91E0* Elle- og askeskove 4 100 500 1 000 

6510 Høslætenge i lavlandet 4 100 500 1 000 

4030 Europæiske tørre heder 3 50 250 500 

6430 Bræmmer med høje urter på fugtig 

jordbund på sletter og i bjerge 

3 50 250 500 

6120* Meget tørt græsland på kalkholdigt 

sand 

2 25 125 250 

7110* Aktive højmoser 1 0 0 0 

7220* Kalkaflejrende kilder og væld med 

tufdannelse 

1 0 0 0 

C. Tærskelværdier for tab af levesteder for dyrearter 

Fastlæggelsen af acceptable tab af levesteder for beskyttede arter var hovedsagelig baseret på 
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den typiske størrelse af arternes levesteder og på en litteraturgennemgang, hvor der blev taget 
hensyn til aktionsområder, størrelse af territorier og mobilitet for individer og bestandenes 
udbredelsesområder. Arterne blev opdelt i otte klasser af gennemsnitlige aktionsområder, der 
(ifølge Bink 1992) blev defineret som: <1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha, 10 km2, 40 km2 og 160 
km2. 

De "vejledende værdier" for væsentlighedsniveauerne blev derefter fastsat til 1/100 eller 
1/1000 af klasseværdien afhængigt af, om den specifikke klasse blev valgt for henholdsvis 
individer eller bestande. For de vejledende værdier skal der tages hensyn til en kombination af 
relative og absolutte niveauer for tab. 

Der skal desuden tages hensyn til en arts specifikke anvendelse af et levested for at udpege de 
dele af levestederne, som de vejledende værdier kan anvendes for. For stærkt truede arter 
angives der ingen vejledende værdi. Tærsklen for en væsentlig virkning er da alt over nul. 

Med hensyn til de 53 arter opført i bilag II finder der ingen tærskelværdier for 16 af dem, og 
heller ikke for 20 af de 98 arter i fugledirektivet. Med andre ord kan et tab slet ikke accepteres. 
Alle disse konklusioner/tal/tærskler er alene vejledende. Det betyder, at tilgangen skal tilpasses 
hver passende vurdering.  

D: Fordele ved standarderne 

Siden offentliggørelsen er vejledningen blevet prøvet ved de tyske domstole og anvendes nu i 
hele landet. På grundlag af mere end ti års erfaring kan der peges på flere fordele ved denne 
tilgang: 

 øget gennemsigtighed og objektivitet og en klar vurderingsramme for vurderingen af 
væsentlige negative virkninger på integriteten 

 Rules for the appropriate assessment are clear for everyone (proponent, consultancies, 
competent authority, nature conservation authority, judges/courts and public). 

 standarder garanterer kvaliteten af vurderingerne 

 tilgangen kan også være nyttig i forbindelse med andre virkninger (med hensyn til gradvise 
tab) 

 øget retssikkerhed og planlægningssikkerhed. 

Flere oplysninger om udviklingen eller anvendelsen i praksis og retspraksis kan findes i: 

Lambrecht H., Trautner J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 
Schlussstand Juni 2007. (Ekspertinformationssystem og regler for vurdering af væsentlighed i 
forbindelse med den passende vurdering — endelig rapport om ekspertregler, endelig udgave, 
juni 2007. På tysk) https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-
vertraeglichkeitspruefung.html. 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Præsentation på Jaspers seminar om naturbeskyttelse, Bruxelles, 10.4.2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Tyskland — Kriterier for vurdering af dødeligheden blandt vildtlevende dyr i forbindelse med 

projekter og aktiviteter 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/passende%20vurdering%20standards%20—%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/passende%20vurdering%20standards%20—%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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Mellem 2008 og 2016 blev der udviklet et klassificeringssystem for betydningen af 
menneskeskabt dødelighed på artsniveau i Tyskland. I dette system tages der hensyn til 
parametre vedrørende bestandsbiologi og naturbevaringsstatus.  

Først blev der udviklet et indeks for følsomhed af bestandsbiologi (PSI) baseret på parametre 
som f.eks. dødelighed, levetid, kønsmodenhed, reproduktionsrate, national bestandstørrelse og 
bestandsudvikling. For de fleste parametre blev de målte værdier omsat til et pointsystem, der 
afspejler sårbarheden over for menneskeskabt dødelighed, og som begynder med høj sårbarhed 
(1 point) og slutter med lav sårbarhed (9 point).  

Der blev også udviklet et indeks for bevaringsværdi (NWI). I dette indeks tages der hensyn til 
parametre som f.eks. "status på den nationale rødliste", "tæthed i Tyskland", "bestandstilstand" 
(ifølge Natura 2000-systemet) og "nationalt ansvar for arten".  

For at hjælpe med at udføre artsspecifikke vurderinger blev de to indekser (PSI og NWI) samlet 
i en matrix, der resulterede i et indeks for dødelighed (MGI). Dette indeks gør det lettere at 
vurdere betydningen af et tab for hele bestanden. Det gør det muligt at udpege arter (afhængigt 
af hvor sjældne, truede og følsomme de er), hvor tabet af kun få individer skal anses for at være 
væsentligt, i forbindelse med vurderingerne. MGI gør det også muligt at udpege arter med høj 
tæthed, som ikke kræver nærmere overvejelser med hensyn til projektrelateret 
dødelighedsrisiko, hvis der kun er tale om få individer. 

Ud over disse indekser har myndighederne også udarbejdet anvisninger i, hvordan MGI 
anvendes i forbindelse med planlægning og konsekvensanalyse. Ved planlægnings- og 
godkendelsesprocesser skal risikoen for sammenstød eller dødelighed tages i betragtning på 
projektspecifikt grundlag. Dødelighedsrisikoen for fugle i forbindelse med vindmøller, 
luftledninger (sammenstød og elektrisk aflivning) og færdselsruter (veje og jernbaner) varierer 
ikke kun forskellig fra art til art, men afhænger også af projekttypen. Det samme gælder for 
flagermus. 

I det andet trin blev dødelighedsrisikoen i forbindelse med specifikke projekttyper derfor inddelt 
i fire kategorier for fugle (sammenstød med luftledninger, elektrisk aflivning ved 
mellemspændingsmaster, sammenstød med biler og sammenstød med vindmøller) og to 
kategorier for flagermus (sammenstød med biler og sammenstød med vindmøller). Denne 
evaluering er baseret på en omfattende litteraturgennemgang vedrørende antallet af dræbte 
dyr i forbindelse med hver projekttype i Tyskland og Europa samt viden om arternes biologi og 
adfærd (f.eks. mobilitet, aktionsområde, flyvehøjde, flyveadfærd, manøvreevne, 
bevægelseshastighed, kropsstørrelse, vingefang eller syn), offentliggjorte skøn fra eksperter 
(herunder offentliggjorte nationale og internationale retningslinjer) og egne skøn. Ved 
fortolkningen af statistikker over dødeligheden i forbindelse med forskellige projekter blev der 
også taget hensyn til tætheden af de respektive arter.  

Efterfølgende blev dødelighedsrisikoen i forbindelse med specifikke projekttyper sammenholdt 
med den generelle dødelighedsfølsomhed (MGI) i et indeks for dødelighedsfølsomhed knyttet 
til specifikke projekttyper (vMGI).  

Dette illustreres yderligere ved det forhold, at "høj risiko for sammenstød" med luftledninger, 
vindmøller eller veje ikke automatisk medfører en "væsentligt øget dødelighedsrisiko" (som 
fastsat i naturbeskyttelseslovgivningen) for arter med en naturlig dødelighed på 50-60 %. Mere 
drastiske eksempler er insekter (f.eks. mange sommerfugle og guldsmede), som har en høj risiko 
for sammenstød på vejene, men hvoraf 100 % af individerne alligevel dør naturligt hvert år. 
Disse dyr har tilpasset sig store tab i hele deres autøkologi (høj naturlig dødelighed, lav levetid, 
høj reproduktionsrate og stor bestandstørrelse). For arter med kort levetid er visse 
menneskeskabte dødelighedsrisici som følge af infrastruktur således langt mindre væsentlige 
end for arter med lang levetid med lav naturlig dødelighed og reproduktion (k-strateger). Ved 
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hjælp af MGI-metoden tages disse autøkologiske aspekter og forskelle i betragtning ved 
vurderingen af de projektrelaterede dødelighedsrisici. 

Endelig skal hvert enkelt tilfælde vurderes med hensyn til projektets potentielle konflikt med 
antallet af individer af de berørte arter. Til dette formål anvendes der en "konstellationsspecifik 
risiko" (KSR). Evalueringen af denne risiko er baseret på områdespecifikke oplysninger og 
projektparametre. 

Indekset for dødelighedsfølsomhed (MGI) kan således ikke erstatte vurderingen af dødeligheden 
i alle tilfælde. I stedet kan de differentierede klassificeringer bruges til at objektivere 
vurderingen af dødelighedsrisici, f.eks. i forbindelse med bestemmelsen om afhjælpning af 
virkninger (i den tyske føderale naturbeskyttelseslov), bestemmelserne i habitatdirektivets 
artikel 6 (passende vurdering) og artikel 12 (beskyttelse af arter) eller bestemmelserne i 
miljøansvarsdirektivet. Formålet med metoden er at tilvejebringe en standardiseret metode til 
at vurdere virkningen af artsdødelighed og dermed øge objektiviteten og gennemsigtigheden af 
konsekvensanalyser. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung — Stand 20.9.2016. — 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html.  

 

Italien Nationale retningslinjer for vurderinger efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4 

Italien har for nylig offentliggjort nationale retningslinjer, som beskriver procedurerne for 
screening, passende vurdering og gennemførelse af undtagelser i overensstemmelse med 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4. 

Dokumentet blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for nationale og 
regionale myndigheder og offentlige forvaltninger med kompetence inden for 
konsekvensanalyse. I dokumentet inddrages forslag modtaget under kvalitetskontrollen og 
ajourføringen af Kommissionens vejledning om artikel 6. 

Retningslinjerne har til formål at harmonisere gennemførelsen af artikel 6, stk. 3 og 4, på 
nationalt plan. De fremmer inddragelsen af planer, programmer, projekter, interventioner og 
aktiviteter (P/P/P/I/A), og ikke kun planer og projekter, i proceduren. Der indføres et 
"screeningsformat" for at sikre en ensartet tilgang i denne fase og brug af 
standardevalueringskriterier på nationalt plan. Der er også udarbejdet et "format for 
bygherrer", der bruges til at præsentere de relevante oplysninger om P/P/P/I/A. Med hensyn til 
den passende vurdering indeholder retningslinjerne detaljerede specifikationer for indholdet og 
de oplysninger, der skal tages i betragtning, specifikke bestemmelser og elementer til 
undersøgelsen og til den kvalitative og kvantitative analyse af væsentligheden af virkningerne 
på Natura 2000-lokaliteter.  

Med hensyn til undtagelsen i henhold til artikel 6, stk. 4, omhandler retningslinjerne 
evalueringen af alternative løsninger i et særskilt kapitel. I retningslinjerne understreges det, at 
denne evaluering formelt og under alle omstændigheder er en forudsætning for at kunne 
anvende undtagelsesproceduren i artikel 6, stk. 4, selv om der inden for rammerne af en 
passende vurdering angiveligt også bør være mulighed for at målrette mod løsninger med lavere 
indvirkning på miljøet.  

Retningslinjerne omhandler også kriterierne for at verificere bydende nødvendige hensyn til 
væsentlige samfundsinteresser, metoderne til udpegning og gennemførelse af passende 
kompensationsforanstaltninger samt præciseringer vedrørende deres verifikation og 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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proceduren for meddelelse til Europa-Kommissionen ved at udfylde den relevante formular. 
Med hensyn til kompensationsforanstaltninger foreslås der følgende 
minimumskompensationssatser: et forhold på 2: 1 for prioriterede naturtyper og/eller arter af 
fællesskabsbetydning (gælder også for levesteder for prioriterede arter), et forhold på 1,5: 1 for 
naturtyper og/eller arter af fællesskabsbetydning (gælder også for levesteder for arter) og et 
forhold på 1: 1 for yderligere naturtyper, arter eller levesteder for arter. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

VURDERING AF VÆSENTLIGHED AF VIRKNINGER PÅ NATURA 2000-LOKALITETER 

(DEL AF SCREENNGSFORMATET I ITALIENS NATIONALE RETNINGSLINJER)  

1. NATURTYPER AF FÆLLESSKABSBETYDNING 

Naturtyper af fællesskabsbetydning (bilag I til habitatdirektivet), der er berørt af forslaget: 

 ........ 

 ........ 

Muligt tab af naturtyper af fællesskabsbetydning: 

- Habitatkode: ................ 

- gentages for hver berørt naturtype 

□ Nej □ Ja 

 □ Permanent 

 □ Midlertidig 

 

Mulig fragmentering af naturtyper af fællesskabsbetydning: 

- Habitatkode: ................ 

- gentages for hver berørt naturtype 

□ Nej □ Ja 

   □ Permanent 

     □ Midlertidig 

 

2. ARTER OG LEVESTEDER FOR ARTER AF FÆLLESSKABSBETYDNING 

Arter af fællesskabsbetydning (bilag II til habitatdirektivet og artikel 4 i fugledirektivet), der 
er berørt af forslaget: 

 ........ 

 ........ 

Mulig forstyrrelse af arter af fællesskabsbetydning: 

- Art: ……………………………………………………………… 

- gentages for hver berørt art 

□ Nej □ Ja 

     □ Permanent 

     □ Midlertidig 

 

Muligt direkte/indirekte tab af arter af fællesskabsbetydning 
(gentages for hver af de berørte arter): 

- Art: ……………………………………………………………… 

- Antal individer, par osv. fra standardformularen 

□ Nej □ Ja 

Estimat (antal 
individer, par osv.) af 
tab  

Muligt tab/fragmentering/mulig fragmentering af levesteder 
for arter: 

- Art: ………………………………………………………………..... 

□ Nej □ Ja 

     □ Permanent 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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- Type af artens levested: 

........................................................................................ 

(gentages for hvert berørt levested) 

     □ Midlertidig 

 

3. VURDERING AF KUMULATIV VIRKNING 

Kan andre P/P/I/A forårsage væsentlige kumulative og/eller synergetiske virkninger på den 
berørte Natura 2000-lokalitet sammen med det pågældende forslag? 

      □ Ja □ Nej 

Hvis ja, anføres de pågældende P/P/I/A, og det beskrives, hvordan de vil påvirke lokaliteten 
væsentligt sammen med det foreliggende forslag: 

................................................................................................................................................. 

4. EVALUERING AF INDIREKTE VIRKNINGER 

Kan forslaget have indirekte virkninger på Natura 2000-lokaliteten? 

      □ Ja □ Nej 

Hvis ja, angives disse:  

................................................................................................................................................. 

5. SAMMENFATTENDE VURDERING 

Kan P/P/P/I/A forårsage direkte, indirekte og/eller kumulative virkninger, også potentielle, på 

naturtyper af fællesskabsbetydning? 

      □ Ja □ Nej 

Hvis ja, hvorfor:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Kan P/P/P/I/A forårsage direkte, indirekte og/eller kumulative virkninger, også potentielle, på 

arter af fællesskabsbetydning? 

      □ Ja □ Nej 

Hvis ja, hvorfor:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Kan P/P/P/I/A forårsage direkte, indirekte og/eller kumulative virkninger, også potentielle, på 

Natura 2000-lokalitetens integritet? 

      □ Ja □ Nej 

Hvis ja, hvorfor:  

.....................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

6. KONKLUSION AF SCREENINGEN 
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Konklusioner og begrundelser (begrundet udtalelse):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. RESULTAT AF SCREENINGEN: 

□ Positiv: Der er ikke behov for en 
passende vurdering 

□ Negativ: Der kræves en passende 
vurdering 

Kilde: Retningslinjer for evaluering af virkningerne på Natura 2000-lokaliteter (Italien). Linee 

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3 Passende vurdering af et nationalt elforsyningsprogram i Irland — vurdering af kumulative 

virkninger 

Gennemførelsesprogrammet Grid25 er en plan for udviklingen af elforsyningsnettet i Irland frem 
til 2025. Det har til formål at sikre en langsigtet bæredygtig og pålidelig forsyning fra vedvarende 
og konventionelle energikilder til byer, landsbyer, boliger og andre vigtige markeder, hvor der 
er behov for energi.   

De vigtigste bestemmelser i gennemførelsesprogrammet frem til 2025 omfatter:  

• opgradering af 2 530 km af det eksisterende net og 

• etablering af 828 km ny infrastruktur.  

Som en strategi på højt niveau indeholder Grid25 IP prognoser for de typer infrastrukturbehov, 
der sandsynligvis vil opstå i fremtiden, på baggrund af regeringens politik for vedvarende energi 
og den forventede vækst i efterspørgslen, men den præcise placering af infrastruktur, f.eks. 
kraftværker og transformere, og transmissionslinjernes rute angives ikke. I stedet gives der en 
vejledende oversigt over den generelle tilgang, der foreslås for den fremtidige udvikling af 
nettet. 

Programmet har været genstand for en passende vurdering efter habitatdirektivets artikel 6, 
stk. 3. Da gennemførelsesprogrammet omfatter hele Irland og kan have synergivirkninger ud 
over Irlands grænser, blev der foretaget en screening af alle Natura 2000-lokaliteter i Irland og 
Nordirland.  

Der blev foretaget en indledende undersøgelse af typerne af virkninger, der kan opstå som følge 
af gennemførelsesprogrammet. Typen af indvirkning afhænger af den type infrastruktur, der 
anlægges, herunder:  

 lokalitetsbaseret infrastruktur, f.eks. kraftværker, transformere osv.  

 lineær infrastruktur, f.eks. luftledninger og jordkabler. 

Virkninger, der potentielt kan opstå som følge af gennemførelsen af 
gennemførelsesprogrammet, blev kategoriseret under en række overskrifter:  

 tab/reduktion af habitatområde 

 forstyrrelse af vigtige arter 

 fragmentering af naturtype eller levesteder for arter 
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 reduktion af arternes tæthed 

 ændringer i nøgleindikatorer for bevaringsværdi såsom forringelse af vandkvalitet og -
kvantitet. 

Som følge af gennemførelsesprogrammets art blev virkningerne beskrevet generelt, men de 
blev specifikt udpeget for alle de lokaliteter, der blev medtaget efter screeningen. Ved 
screeningen blev der udpeget ca. 340 særlige bevaringsområder og 97 særligt beskyttede 
områder, der potentielt kunne blive påvirket enten direkte eller indirekte som følge af 
udviklingen af infrastruktur foreslået i gennemførelsesprogrammet. Yderligere 18 særlige 
bevaringsområder og to særligt beskyttede områder i Nordirland kan blive berørt af 
grænseoverskridende samkøringslinjer.  

I den passende vurdering blev de potentielle negative virkninger som følge af anvendelsen af 

gennemførelsesprogrammet alene eller i forbindelse med andre planer, programmer og/eller 

projekter derefter behandlet. Der blev først foretaget en vurdering af de kumulative virkninger 

for at sikre, at de blev taget behørigt i betragtning ved vurderingen af de potentielle væsentlige 

virkninger af gennemførelsesprogrammet. 

Vurdering af kumulative virkninger 

Ved vurderingen udpegede man de vigtigste planer, politikker og programmer (på nationalt, 
regionalt og lokalt plan), som sandsynligvis vil give anledning til udviklingsprojekter, der 
forårsager virkninger, som kan kombineres eller interagere med virkningerne af 
gennemførelsesprogrammet for Grid25. Denne analyse krævede viden om de sandsynlige 
virkninger af alle de planer/udviklingsprojekter, der overvejes, og den kan på trods af 
begrænsningerne i oplysningerne om de sandsynlige virkninger af visse planer føre til påvisning 
af de vekselvirkninger, der medfører kumulative virkninger for nogle planer. Enkelte eksempler 
vises i tabellen nedenfor.  

Politik, plan, program 
eller projekter  

Vekselvirkninger, der resulterer i kumulative virkninger  

Nationalt plan (eksempel) 

Transport 21-
programmet 

De potentielle kombinerede virkninger kan opstå, hvis der 
anlægges nye eller opgraderede transportkorridorer i 
overensstemmelse med ny eller opgraderet 
transmissionsinfrastruktur. Virkninger kan omfatte følgende:  

 Tab og forstyrrelse af naturtyper. Alle udpegede terrestriske 
lokaliteter kan blive berørt, afhængigt af hvor infrastrukturen og 
transmissionslinjerne er beliggende/føres. 

 Ændringer af lokal hydrologi og indvirkning på tilstødende 
naturtyper. Grundvandafhængige naturtyper, f.eks. lavmoser, 
turloughs og højmoser, vil højst sandsynligt vil blive berørt.  

 Sedimentforurening og dermed forbundne hydrologiske 
virkninger, hvor overfladevandafhængige arter og naturtyper 
påvirkes. Laks, lampret, hvidfodet flodkrebs og 
ferskvandsmusling kan potentielt blive påvirket. 

 Forurening af overfladevand og grundvand med forurenende 
stoffer (f.eks. brændstoffer, smøremidler og beton) under 
byggeriet. Laks, lampret, hvidfodet flodkrebs og 
ferskvandsmusling kan potentielt blive påvirket.  
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 Forstyrrelse af arter under anlægs- og 
vedligeholdelsesaktiviteter. Arter, der kan blive påvirket, 
omfatter redefugle og overvintrende fugle i særligt beskyttede 
områder ved kysterne og i ferskvandsområder, odder og isfugle 
de steder, hvor projektet opføres langs eller på tværs af 
vandløb, og flagmus de steder, hvor projektet påvirker 
skovområder, hegn eller rastepladser. 

 Risk of bird strike where overhead transmission cables are 
installed near SPAs or across bird flight lines.  

Regionalt plan (eksempel) 

Regionale 
affaldshåndteringsplaner  

De potentielle kombinerede virkninger kan opstå, hvis ny 
affaldsinfrastruktur og ny transmissionsinfrastruktur anlægges 
sammen inden for eller i nærheden af en udpeget lokalitet.  

De sandsynlige væsentlige virkninger er som beskrevet ovenfor.  

Lokalt plan (eksempel) 

Lokale udviklingsplaner  
og byudviklingsplaner  

De potentielle kombinerede virkninger kan opstå, hvis der er et 
krav om, at der skal etableres ny infrastruktur i forbindelse med 
gennemførelsen af lokale udviklingsplaner og byudviklingsplaner. 
Etableringen af tilknyttet transmissionsinfrastruktur kan medføre 
sandsynlige væsentlige virkninger som beskrevet ovenfor.  

 

Projekter 

Offshoreprojekter 
vedrørende 
energiproduktion  

Kombinerede virkninger kan opstå ved grænsefladen mellem 
offshoreinfrastruktur og landbaseret infrastruktur. Disse virkninger 
kan omfatte:  

 Tab og forstyrrelse af naturtyper. Alle udpegede terrestriske 
lokaliteter kan blive berørt, afhængigt af hvor infrastrukturen og 
transmissionslinjerne er beliggende/føres. Tab af naturtyper kan 
også ske i littoral- og kystområder. Tabet af naturtyper vil være 
større, hvis der lægges underjordiske kabler.  

 Sedimentforurening og dermed forbundne hydrologiske 
virkninger, hvor overfladevandafhængige arter og naturtyper 
påvirkes. Laks, lampret, hvidfodet flodkrebs og 
ferskvandsmusling kan potentielt blive påvirket. 

 Forurening af overfladevand og grundvand med forurenende 
stoffer (f.eks. brændstoffer, smøremidler og beton) under 
byggeriet. Laks, lampret, hvidfodet flodkrebs og 
ferskvandsmusling kan potentielt blive påvirket.  

 Forstyrrelse af arter under anlægs- og 
vedligeholdelsesaktiviteter. Arter, der kan blive påvirket, 
omfatter redefugle og overvintrende fugle i særligt beskyttede 
områder ved kysterne og i ferskvandsområder, havpattedyr de 
steder, hvor offshoreinfrastruktur og landbaseret infrastruktur 
mødes, odder og isfugle de steder, hvor projektet opføres langs 
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eller på tværs af vandløb, og flagmus de steder, hvor projektet 
påvirker skovområder, hegn eller rastepladser. 

Efter vurderingen blev det konkluderet, at udviklingen af en ny energiproduktionsinfrastruktur 
potentielt kunne føre til tab af naturtyper og/eller arter, fragmentering af arter/bestande og 
ændringer vandkvaliteten, hvis projektet kombineret med andre økonomiske 
udviklingsprojekter. Disse potentielle konflikter kan afbødes med de foranstaltninger, der er 
beskrevet senere i den passende vurdering, og de vil være omfattet af miljøvurderingen på 
lavere trin, hvor det er relevant. 

Vurdering af potentielle væsentlige virkninger og forslag til afhjælpende foranstaltninger 

Som tidligere nævnt giver Grid25-gennemførelsesprogrammet en vejledende oversigt over den 
generelle tilgang, der foreslås for den fremtidige udvikling af nettet, og foreskriver ikke nøjagtigt, 
hvor infrastrukturen skal placeres. Dette medvirker til at begrænse det vurderingsniveau, der 
kan gennemføres, og betyder, at vurderingen af potentielle væsentlige virkninger skal foretages 
på et generelt plan. Der blev derfor udført en generel undersøgelse af virkningerne og 
følsomheden. Ved vurderingen udpegede man typerne af virkninger på de berørte naturtyper 
og arter, som kunne forudses for følgende hovedkomponenter af gennemførelsesprogrammet:  

 luftledninger 

 underjordiske kabler 

 anlæg af nye fordelingsstationer og udvidelse af eksisterende fordelingsstationer 

 styrkelse af transmissionssystemet i regionerne. 

For sidstnævnte blev de vigtigste følsomheder i hver region udpeget, og der blev opstillet 
anbefalinger med henblik på at undgå de forventede virkninger (f.eks. undgåelse af visse særligt 
følsomme områder ved forbedringen af transmissionssystemet i regionen, tilskyndelse til at 
placere fordelingsstationer og luftledninger placeres i byområder eller i områder, hvor der er 
tætte korridorer for gamle bosættelser, samtidig med at man undgår mere følsomme bjergegne 
osv.).  

I vurderingen blev der også peget på virkningerne for en række netudviklingsprojekter, der nu 
er i detailprojekteringsfasen (selv om disse projekters placering og rute endnu ikke er fastlagt), 
på de Natura 2000-lokaliteter, der er beliggende i deres nærhed, og som derfor kan blive 
påvirket af de enkelte projekter.  

Som følge af den strategiske karakter af Grid25 IP, kunne det ikke på dette stadium endeligt 
fastslås, at gennemførelsesprogrammet ikke vil påvirke Natura 2000-nettets integritet negativt. 
Derfor foreslået afhjælpende foranstaltninger for at sikre, at betydelige virkninger undgås.  

Der er foreslået to niveauer af afhjælpende foranstaltninger. Det første niveau af 
foranstaltninger vil være retningsgivende for den strategiske tilgang til afhjælpning af 
virkningerne, og det andet niveau af afhjælpende foranstaltninger er mere virkningsspecifikt og 
skal anvendes, når væsentlige virkninger udpeges efter en miljøkonsekvensvurdering på 
projektniveau (VVM) og en passende vurdering. 

Der er skitseret generelle afhjælpende foranstaltninger for de vigtigste kategorier af virkninger, 
der er identificeret, og for de vigtigste naturtyper og arter, der kan blive berørt. Med hensyn til 
tab og forstyrrelse af naturtyper beskrives der f.eks. undgåelsesforanstaltninger og afhjælpende 
foranstaltninger for mose- og tørveområder, fugle, flagermus, oddere, vandafhængige 
naturtyper og arter, ferskvandsmusling, andre beskyttede arter osv.  

Ved overvejelserne om afhjælpende foranstaltninger prioriteres det at undgå, at virkninger 
overhovedet opstår, og afhjælpe virkninger, hvis de ikke kan undgås. Alle projekter på lavere 
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niveau, der følger af gennemførelsen af gennemførelsesprogrammet, vil hver især blive 
underkastet en passende vurdering, når der foreligger yderligere detaljer om udformning og 
placering.  

Når afhjælpende foranstaltninger er indarbejdet, vurderes det, at gennemførelsesprogrammet 
Grid25 ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-nettets integritet. Alle de 
projekter, der skal gennemføres inden for rammerne af gennemførelsesprogrammet, vil dog 
blive screenet og underkastet en passende vurdering, for så vidt det er nødvendigt. 

Kilde: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme. Findes på:  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf. 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. BYDENDE NØDVENDIGE HENSYN TIL VÆSENTLIGE SAMFUNDSINTERESSER  

2.1  Eksempler på forskellige typer bydende nødvendige hensyn til væsentlige 

samfundsinteresser og begrundelse herfor 

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." 

 

I. Bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser af social eller økonomisk 
art (lokalitet med ikkeprioriterede målelementer) 

Projekt: Foreslået opgradering af et eksisterende rensningsanlæg ved Lough Talt, Co. Sligo 
(Irland, 2019).  

Beskrivelse af projekt og Natura 2000-lokalitet:  

Siden 1950'erne har højlandssøen Lough Talt, som er en del af det særlige bevaringsområde 
IE0000633 Lough Hoe Bog, fungeret som en vandkilde for befolkning på mere end 13 000 
indbyggere via et fælles rensningsanlæg. Rensningsanlægget skal opgraderes for at sikre en 
stabil forsyning af drikkevand, som svarer til de nuværende indvindingsniveauer. I de 
hydrogeologiske undersøgelser blev det konkluderet, at indvindingen fra søen i længere 
perioder med tørt vejr bidrager til et betydeligt fald i søens vandstand, hvilket har en negativ 
indvirkning på levestedet for kildevældsvindelsneglen Vertigo geyeri. For at undgå denne 
virkning skal indvindingen reduceres med ca. 50 % i en væsentlig del af året.  

Selv om V. geyeri ikke er blevet registreret på stedet siden 2007, anses dens bestand for vigtig 
på landeniveau og skal genoprettes. De foreslåede bevaringsforanstaltninger vil forbedre 
betingelserne for levestedet gennem et system til kunstvanding og genfugtning. De afhjælper 
imidlertid ikke det tidligere tab af arten som følge af indvindingspresset. Det foreslåede projekt 
vil fortsat ændre den abiotiske og biotiske dynamik, der definerer strukturen og funktionen af 
bestanden af V. geyeri, og forsinker dermed opfyldelsen af dens bevaringsmålsætning.  

Alternative løsninger:  

Syv alternativer, herunder scenariet "gør intet" (nulløsningen), blev vurderet ud fra deres 
sundhedsmæssige, sociale og økologiske virkninger. Den eneste realistiske mulighed på kort sigt 
er at opgradere vandrensningen på det eksisterende vandrensningsanlæg med henblik på at 
fjerne parasitære protozoer og miljøforurenende trihalomethaner (THM). Denne opgradering 
vil give lokalbefolkningen sikkert drikkevand i ca. 7-10 år, mens der udvikles og gennemføres en 
langsigtet bæredygtig løsning. 

Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: 

Levere sikkert og pålideligt drikkevand til en befolkning på over 13 000 indbyggere. 
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Foreslåede kompensationsforanstaltninger: 

Det foreslås at genoprette en bæredygtig bestand af kildevældsvindelsneglen i det særlige 
bevaringsområde ved at gennemføre et detaljeret program med midlertidig kunstvanding af den 
centrale kalkholdige mose, indtil indvindingspresset er fjernet fra lokaliteten. I forbindelse med 
kunstvandingen foreslås der løbende overvågning af kunstvandingssystemets funktion og 
trinvisning flytning af snegle til mosen over en fireårig periode, hvor man først flytter mindre 
følsomme arter og til sidst flytter Vertigo geyeri fra et andet særligt bevaringsområde, hvor det 
har en gunstig bevaringstilstand. 

II. Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: 
beskyttelse af liv og ejendom 

Projekt: Etablering af en styrbar polder til beskyttelse mod oversvømmelse ved Rösa 
(Tyskland, 2014).  

Beskrivelse af projekt og Natura 2000-lokalitet:  

Formålet med projektet er at opgradere de nuværende strukturer til beskyttelse mod 
oversvømmelse af en tør polder ved landsbyen Rösa til et beskyttelsesniveau på HQ200 (det 
højeste niveau ved maksimal udledning, som forekommer én gang i løbet af 200 år). Projektets 
hovedelementer består af: ca. 7,5 km genoprettede diger med en bredde på 5 m ved bunden og 
3 m på kammen, nye tilstrømnings- og udledningsanlæg og to mure til beskyttelse mod 
oversvømmelse med en længde på 1 225 m og 310 m. De nuværende diger sikrer kun 
beskyttelse mod HQ100. Som følge af uforudsigelige ekstreme vejrforhold er der nu 
sandsynlighed for oversvømmelser, der overstiger dette niveau, og det kan medføre alvorlige 
skader på bebyggelser og industri, der ligger nedstrøms i forhold til den nuværende polder.  

Projektet skal opføres inden for det særlige bevaringsområde DE4340301 Muldeaue oberhalb 
Pouch, som påvirker følgende naturtyper gennem direkte arealinddragelse: 6430 — 604 m2 
(0,17 % af arealet for denne naturtype i det særlige bevaringsområde); 6510 — 40 665 m2 
(20,33 %); 91F0 - 456 m2 (0.46 %). Ifølge den officielle tyske metode til vurdering af virkningers 
væsentlighed anses alle disse virkninger for "væsentlige" (herunder tilsyneladende ubetydelig 
arealinddragelse, da der tages hensyn til mange andre faktorer end den blotte procentdel af 
arealinddragelse). 

Alternative løsninger:  

Der findes ikke noget alternativ til projektet som følge af floddalens karakter. Søgningen efter 
alternativer bevirkede dog, at der blev foretaget mange mindre justeringer af projektet, som vil 
reducere dets negative virkninger (f.eks. ændring i digernes hældning, så græsarealer kan 
genetableres, små flytninger af diger og mure osv.). 

Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: 

Det er nødvendigt at anlægge polderdiget for at forstærke diget og beskytte befolkningen mod 
oversvømmelser. Den primære begrundelse for de bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser er derfor knyttet til den offentlige sikkerhed og menneskers sundhed.  

Foreslåede kompensationsforanstaltninger: 

Naturtype 6430 vil blive etableret i det særlige bevaringsområde i forholdet 1: 8. Naturtype 6510 
vil blive genoprettet på digets skråninger især uden for det særlige bevaringsområde i forholdet 
1: 5. Der vil blive kompenseret for de tabte skovhabitater 91F0 (med kvaliteten "D") ved 
plantning af en ny skov med samme artssammensætning i forholdet 1: 4 og ved plantning af en 
træbræmme langs eksisterende skove i forholdet 1: 16, som primært ligger uden for lokaliteten. 
For at opretholde sammenhængen i nettet vil det særlige bevaringsområde blive udvidet til at 
omfatte de steder, hvor kompensationsforanstaltningerne gennemføres. 
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III. Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: andre 
årsager, herunder sociale og økonomiske årsager 

Projekt: Offentlige arbejder i forbindelse med en højhastighedstoglinje mellem Tours og 
Bordeaux (Frankrig, 2013).  

Beskrivelse af projekt og Natura 2000-lokalitet:  

Projektet vedrører en ny højhastighedstoglinje mellem Tours og Bordeaux. Dette omfatter 
etablering af en ny linje (302 km) og dens forbindelse til eksisterende jernbanelinjer (38 km) 
samt sideveje, bassiner, elanlæg, over- og underpassager (til landbrugsformål og 
faunapassager), arbejdsplatforme og tilknyttede anlæg.  

Linjen skal krydse fire særligt beskyttede områder (FR5412006 Vallée de la Charente en amont 
d'Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan og FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) og to særlige bevaringsområder 
(FR5402010 Vallée du Lary et du Palais og FR5400405 Coteaux calcaires laine de la Mothe St 
Héray Lezay). De negative virkninger består i den sandsynlige ødelæggelse af 1,9 ha vådenge og 
4,2 ha sekundære naturtyper, der er vigtige for bevarelsen af engsnarre Crex crex. It will also 
directly affect 185 ha and indirectly (disturbance) affect 2,947 ha of potential habitats of Little 
Bustard Tetrax tetrax; føre til ødelæggelse af 2 ha levesteder (våd hede) for ødipusrandøje 
Coenonympha oedippus samt ødelæggelse af 0,35 ha af en af de bedste forekomster af 6210 
Delvis naturlig tør græs- og kratvegetation på kalk Festuca Brometalia og fragmentering af 
denne naturtypes lokale sammenhæng. 

Alternative løsninger:  

Tre alternativer til denne rute blev vurderet. Med hensyn til højhastighedslinjen er der ikke 
mange muligheder for delvist at ændre linjeføringen, og det blev konkluderet, at den valgte 
løsning har færrest negative virkninger på Natura 2000-lokaliteterne, samtidig med at den er 
teknisk gennemførlig. 

Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: 

Med en ny linje på 340 km mellem Tours og Bordeaux er denne højhastighedslinje (TGV) et at 
de vigtigste jernbaneprojekter på europæisk plan. Linjen vil skabe en effektiv forbindelse på 
Atlanterhavskysten, som kan opfylde den stigende efterspørgsel efter mobilitet. Med en 
kommerciel hastighed på 300 km/t bliver det lettere for rejsende at rejse, og forbindelserne til 
byerne på ruten forbedres. Med en transporttid på kun godt to timer fra Paris til Bordeaux bliver 
jernbanetransportens konkurrencefordel i forhold til lufttransport afgørende og vil derfor 
fremme trafikoverflytning. Dette projekt spiller en vigtig rolle med hensyn til at styrke den 
transeuropæiske akse, som via Atlanterhavskysten forbinder regionerne i Nord- og Sydeuropa 
med den sydvestlige del af Frankrig og Den Iberiske Halvø. 

Det vil også sætte skub i de berørte områders aktiviteter: forbedring af konkurrenceevnen og 
udvidelse af markederne for regionale virksomheder, fremme af rejser for aktiviteter, der 
kræver høj mobilitet, et vigtigt argument for nyetablering eller flytning fra Paris til regionerne, 
udvikling af turismen, navnlig kortvarige ophold, creation of jobs, during construction and 
operation; udvikling af store byudviklingsprojekter. For rejsende er toget et hurtigt og 
komfortabelt transportmiddel, som er 34 gange sikrere end bilen. Et TGV kan befordre 1 000 
ved 300 km/t. Det er også en energieffektiv og pladsbesparende transportform.  

Højhastighedstog spiller en central rolle i indsatsen for at reducere energiforbruget og udvikle 
regionerne på en bæredygtig måde. Det producerer 20 gange mindre drivhusgas end bilen og 
45 gange mindre end flyet. Det skaber ingen lokal luftforurening: Eldrevne tog tegner sig for 
90 % af trafikken. For samfundet er omkostningerne ved personbefordring eller transport af 
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varer i form af forurening, ulykker og klimapåvirkninger 4,5 gange højere ad vej end med 
jernbane.  

Foreslåede kompensationsforanstaltninger: 

Der blev opkøbt 35 ha til engsnarre for at kompensere for habitattabet på 6,1 ha. For stortrappe 
vil kompensationsordningen i tre særligt beskyttede områder omfatte 702 ha: 160 ha vil blive 
opkøbt, og 542 ha vil blive omfattet af en forvaltningskontrakt med foranstaltninger, der er i 
overensstemmelse med foranstaltningerne for særligt beskyttede områder. Der er planlagt et 
overvågningsprogram, og et privat organ vil deltage i et genintroduktionsprogram. Der vil blive 
opkøbt et areal på 5 ha med naturtypen 6210 (kompensation 1: 14). 

IV. Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: andre 
hensyn efter udtalelse fra Kommissionen 

Projekt: Uddybning af Donauvandvejen mellem Straubing og Vilshofen, strækningen 
Straubing-Deggendorf (Tyskland, 2019). 

Beskrivelse af projekt og Natura 2000-lokalitet:  

På Donau mellem Straubing og Deggendorf (ca. 40 km) blev betingelserne for sejlads i 
lavvandsperioderne (dybgang på 2 m) aldrig etableret i modsætning til strækningen opstrøms 
(2,90 m) og nedstrøms (2,70 m), hvilket gør dette til en flaskehals. Kun ved mellemvand, dvs. 
144 dage om året, er der en dybgang på 2,50 m. Formålet med projektet er at overvinde denne 
hindring for sejlads og at etablere bedre beskyttelse mod oversvømmelse. Den endelige 
udformning vil resultere i en uddybning af flodlejet på 20 cm til -2,20 cm sammenlignet med den 
nuværende vandstand ved lavvande på -2,00 m. Flodlejet vil blive yderligere uddybet med 45 
cm til -2,65 cm på en strækning på 9,7 km. Foranstaltningerne til beskyttelse mod 
oversvømmelse bør samtidig sikre beskyttelse mod Q100 (maksimal udledning, som forekommer 
én gang i løbet af 100 år). 

Strækningen Straubing-Vilshofen har det højeste antal ulykker på grund af sejlrendens 
nuværende profil. Ifølge undersøgelsen sker der 39 ulykker om året (2004), og dette tal 
forventes at stige til 55,4 inden 2025 som følge af den stigende transportmængde. 

Projektet vil berøre det store særlige bevaringsområde (4 720 ha) DE7142301 Donauauen 
zwischen Straubing und Vilshofen. Der er udpeget sandsynlige væsentlige virkninger, både 
direkte, indirekte og kombinerede, for syv fiskearter, en sommerfugleart og en bløddyrart samt 
syv naturtyper, herunder den prioriterede naturtype 91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld (Alnus glutinosa og Fraxinus excelsior). 

Alternative løsninger:  

Ud over den valgte projektudformning blev fire andre alternativer samt nulalternativet vurderet 
grundigt. Ingen af alternativerne ville medføre en væsentligt lavere virkning end den valgte 
løsning, fordi de enten ville dække et større område i det særlige bevaringsområde end det 
foreslåede projekt eller i væsentlig grad ville påvirke et større levested for beskyttede arter.  

Begrundelse for bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser: 

a) Opfyldelse af målsætningen for den nationale og europæiske transportpolitik: uddybning af 
Donau mellem Straubing og Vilshofen lukker en kløft i den eksisterende 
vandvejsforbindelse, der forbinder Nordsøen med Sortehavet via Rhinen, Main, Main-
Donau-kanalen og Donau. I henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet er Donau-vandvejen en del 
af hovednettet i det europæiske TEN-T-net og er af stor økonomisk interesse for Europa. 

b) Bedre konnektivitet for indlandshavne: Projektet vil forbedre sejladsforholdene i 
projektområdet, når vandstanden i Donau er lav. I modsætning til andre transportformer 
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har skibsfarten på Donau stadig ledig transportkapacitet, som kan udnyttes mere effektivt 
ved at uddybe sejlrenden.  

c) Sikkerhed og sejladsmuligheder: Gennemførelsen af projektet kan reducere antallet af 
ulykker fra forventet 55,4 til 42,4 om året trods stigningen i trafikken. 

d) Forventet stigning i transporten: Fragtmængden forventes at stige fra 7,0 mio. ton/år (2007) 
til 9,7 mio. ton/år inden 2025 eller at stige med 50 % til 10,5 mio. ton/år. 

Foreslåede kompensationsforanstaltninger: 

Alle berørte naturtyper, herunder prioriteten 91E0*, vil blive kompenseret ved etableringen af 
nye naturtyper i forholdet 3:1. For Maculinea nausithous vil der blive etableret nye 
græslandsnaturtyper og nye levesteder for Unio crassus i form af nye flodøer og flodgrene (hvor 
sidstnævnte også etableres af hensyn til de berørte fiskearter). Der er planer om langsigtet 
overvågning og bevaringsforvaltning af de nye naturtyper. 

Kommissionens udtalelse (den udførlige version er offentliggjort på: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. KOMPENSATIONSFORANSTALTNINGER 

3.1 Eksempler på kompensationsforanstaltninger i henhold til artikel 6, stk. 4 

Plan eller projekt 

Jernbaneforbindelse til fjerntog mellem to knudepunkter 
og fornyelse af et 100 år gammel bro i Baden-
Württemberg (Tyskland).  

Projektet omfatter overfladetilpasninger, der afbødes 
med etablering af tunneller. 

Berørt Natura 2000-lokalitet 
Den berørte lokalitet er DE 7220-311 "Glemswald und 
Stuttgarter Bucht" (3 813 ha med 31 delfragmenterede 
områder). 

Virkninger 

Virkningerne er resultatet af arealinddragelse og 
efterfølgende tab og forringelse af naturtyper, herunder 
fældning af modne træer. De berørte aktiver af 
fællesskabsbetydning er: 

Art: Bestand af prioriteret art opført i bilag II til 
habitatdirektivet Osmoderma eremita i gunstig 
bevaringsstatus. 

Naturtype: 6510 Høslætenge i lavlandet (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Kompensationsforanstaltninger 

- Udpegning af et areal på 50 ha i nærheden af et nationalt 
naturreservat (Neuweiler Viehweide) som Natura 2000-
lokalitet. 

- Forvaltning af det udpegede område for *Osmoderma 
eremita ved at genoprette de væsentlige økologiske 
elementer, der er nødvendige for artens overlevelse. 

Det forvaltede areal forbinder to eksisterende centrale 
beskyttede lokaliteter, som var isolerede, med økologisk 
grænsevirkning på de prioriterede arter. Resultatet af den 
målrettede forvaltning forventes at bevaringsstatus for de 
prioriterede arter. 

Kilde: C(2018) 466 final af 30.1.2018 

 

Plan eller projekt Vej B173 mellem lokaliteter i Bayers (Tyskland) 

Berørt Natura 2000-lokalitet 

Den berørte lokalitet er lokaliteten af 
fællesskabsbetydning DE 5833-371 Maintal von Theisau 
bis Lichtenfels (872 ha), som i vid udstrækning er 
sammenfaldende med det særligt beskyttede område DE 
5931-471.02 Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und 
Steinach.  

Det særligt beskyttede område er mere påvirket end 
lokaliteten af fællesskabsbetydning. Lokalitetens 
funktionalitet er knyttet til ni andre Natura 2000-
lokaliteter i det kontinentale biogeografiske område. 



 

26 
 

Lokaliteterne består af levesteder i 
oversvømmelsesområder med stillestående og 
strømmende vand.  

Virkninger 

Vejføringen krydser Natura 2000-nettet og medfører 
påvirkninger gennem arealinddragelse (tab af naturtyper) 
og forstyrrelse/forringelse af naturtyper og arter under 
anlæggelse og drift af vejen, primært som følge af 
kvælstofaflejringer. Nærmere bestemt: 

bilag I-naturtyper, der er påvirket af projektet: 6, heraf én 
prioritet (91E0*). 

bilag II-arter, der er påvirket: 5, heraf 3, som også er opført 
i bilag IV.  

Væsentlige indvirkninger på: 

naturtype 3150, 6430, 6510 og 91E0* opført i 
habitatdirektivets bilag I 

fuglearten Circus aeruginosus opført i bilag I til 
fugledirektivet.  

Kompensationsforanstaltninger 

Proportionalitet i kompensationen for at afbalancere tab 
af naturtyper inden for den overordnede sammenhæng i 
Natura 2000-nettet er blevet fastsat til: 

et forhold på 1:3 for naturtyperne 3150, 6430 og 91E0* 

et forhold på 1:6 for 6510 

udvidelse af lokaliteten af fællesskabsbetydning med 2 ha 

etablering af et område med naturtypen rørsumpe til 
Circus aeruginosus 

finansieringsplan og overvågnings- og evalueringsplan. 

Europa-Kommissionen har gjort denne 
kompensationsplan betinget af: 

— gennemførelse efter den arbejdsplan, som de tyske 
myndigheder har indgivet til Kommissionen 

— overvågnings- og evalueringsrapporter ifølge den 
arbejdsplan, der fremlagt som godkendt af de tyske 
myndigheder. Rapporten skal offentliggøres på 
internettet 

— resultaterne af overvågningen og evalueringen 
vedrørende Natura 2000-nettet skal tages i betragtning 
med henblik på at forudse evaluering og revision af 
kompensationsforanstaltningerne og af de afhjælpende 
foranstaltninger, der er knyttet til projektet 

— Tysklands opfyldelse af forpligtelserne vedrørende 
Natura 2000-nettet for lokaliteten DE 5833 — 371 i 
henhold til habitatdirektivets artikel 4, stk. 4, og artikel 6, 
stk. 1. 
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Kilde: C(2015) 9085 final af 18.12.2015 

 

Plan eller projekt 

National vej B 252/B 62, 17,56 km ny omfartsvej omkring 
kommunerne Münchhausen, Wetter og Lahntal (Hesse).  

Nord-syd-forbindelse mellem regionerne Paderborn-Korbach 
og Marburg-Gießen. Den nationale vej B 62 forbinder 
Biedenkopf via Cölbe med fjernakserne Gießen-Marburg-
Kassel. 

Den nye tilpasning indebærer omlægning og flytning af 
offentlig infrastruktur, f.eks. fælles veje, energinet, en 
jernbane og en gasledning. 

Berørt Natura 2000-lokalitet 

Den passende vurdering omfattede flere Natura 2000-
lokaliteter. Konklusionerne var følgende:  

Lokaliteten DE 5017-305 "Lahnhänge zwischen Biedenkopf 
und Marburg": ikke negativt påvirket af projektet.  

Lokaliteten DE 5018-401 "Burgwald": positivt påvirket af 
projektet, fordi projektet placeres længere væk fra 
lokaliteten og vil mindske trafikbelastningen på størstedelen 
af den eksisterende nationale vej B 252.  

Lokaliteten DE 5118-302 "Obere Lahn und Wetschaft mit 
Nebengewässern": der vil være væsentlige indvirkninger på 
denne lokalitet. 

Virkninger 

Rutetilpasningen af den nationale vej B 252/B 62 krydser 
Natura 2000-nettet tre steder. De direkte belastninger er tab 
af naturtyper og forringelse af naturtyper. Der er 
barrierevirkninger og kvælstofaflejringer, som har generelle 
virkninger på naturtyper og arter gennem forstyrrelse og 
forringelse af naturtyper. De aktiver, der er genstand for 
væsentlige følger af disse virkninger er: 

— naturtyper opført i habitatdirektivets bilag I  

91E0* (Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (Alnus 
glutinosa og Fraxinus excelsior))  

3260 (Vandløb i lavland eller bjerge med bevoksning af 
Ranunculion fluitantis og Callitricho-Batrachion)  

— arter opført i habitatdirektivets bilag II 

Cottus gobio og Lampetra planeri  

Alle bilag I-naturtyper og andre levesteder for arter påvirkes 
væsentligt som følge af øget kvælstofaflejring. Øget 
sedimentbelastning har væsentlige negative virkninger på 
alle vandlevende arter. Den væsentligste skade, direkte og 
indirekte skader, er på naturtype 91E0* gennem gødskning 
og forsuring med nitrogengasser.  

Kompensationsforanstaltninger 
Tab af naturtype 91E0* (Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld (Alnus glutinosa og Fraxinus excelsior)) 
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Kompensation for direkte virkninger: forholdet 1:3 

Kompensation for indirekte virkninger: forholdet 1:2. 

Kilde: C(2012) 3392 af 29.5.2012 

 

Plan eller projekt 

Uddybning og udvidelse af sejlrenden i floden Main på 
strækningen mellem Wipfeld, Garstadt og Schweinfurt i 
Bayern, Tyskland. 

Projektets primære formål er at udvide den eksisterende 
sejlrende i floden Main mellem sluserne Wipfeld (milepæl 
km 316,12) og Ottendorf (milepæl km 345,29) fra 36 m til 
40 m og at uddybe sejlrenden fra de nuværende 2,50 m til 
2,90 m. Dette vil øge skibenes fysiske 
manøvremuligheder. 

Virkninger 

Den prioriterede naturtype af fællesskabsbetydning 
91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (Alnus 
glutinosa og Fraxinus excelsior) og naturtypen 6510 
Høslætenge i lavlandet vil blive særlig berørt. Begge 
naturtyper vil blive beskadiget direkte med et arealtab på 
9 460 m² for 91E0* og 6 440 m² for 6510. 

Berørt Natura 2000-lokalitet 

Den passende vurdering omfattede et delnet af det Natura 
2000-net, der grænser op til vandløbet. Konklusionerne 
for hver Natura 2000-lokalitet var følgende: 

Lokaliteten "Maintal zwischen Schweinfurt und 
Dettelbach" (særligt beskyttet område): ingen væsentlige 
virkninger. 

Lokaliteten af fællesskabsbetydning "Mainaue zwischen 
Grafenrheinfeld und Kitzingen": væsentlige virkninger. 

Lokaliteten af fællesskabsbetydning "Maintal bei Sennfeld 
und Weyer": væsentlige virkninger. 

De lokaliteter, der berøres væsentligt, har et areal på 
1 706 ha. 

Kompensationsforanstaltninger 

Proportionalitet i kompensationen blev fastsat til: 

naturtype 6510: forholdet 1:7 

naturtype 91E0*: forholdet 1:4  

I sidstnævnte tilfælde tages der i forholdene hensyn til, at 
genoprettelsen af en naturtype kan tage flere årtier. 

Kompensationsområdet er lokalt, da de krævede 
økologiske funktioner findes i nærheden.  

De påvirkede Natura 2000-lokaliteter vil blive udvidet med 
de foreslåede kompensationsforanstaltninger og 
efterfølgende udpeget og meddelt af medlemsstaten. Der 
er planlagt i alt ti foranstaltninger i 
oversvømmelsesområdet Schweinfurt og Wipfeld. 
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3.2 Tidsrelaterede aspekter af kompensationsforanstaltningerne 

Tyskland — Tidsrelaterede aspekter af kompensationsforanstaltningerne (uddrag af LANA 

2004)4 

Foranstaltninger til sikring af sammenhæng bør, hvis det er teknisk muligt, allerede gennemføres 
og fungere, når skaden indtræffer. Ifølge Kommissionen kan genoprettelse af et levested, der er 
gunstigt for den berørte art, kun accepteres som en foranstaltning til sikring af sammenhæng, 
hvis "den nyetablerede lokalitet er klar, når den påvirkede lokalitet mister sin naturværdi" 
(Europa-Kommissionen 2000:49). 

Der er derfor bred enighed blandt eksperterne om, at foranstaltningerne til sikring af 
sammenhæng bør gennemføres allerede inden projektets gennemførelse (opførelsesstart) eller 
i det mindste inden påbegyndelsen af den betydelige forringelse af den relevante Natura 2000-
lokalitet, således at de er klar til brug og fungerer bedst muligt på det tidspunkt, hvor skaden 
indtræffer (f.eks. BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, 
SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, Europa-Kommissionen 2000:49, SCHRÖDTER 
2001:17, FGSV 2002:18 og BERNOTAT 2003:25). 

I denne henseende henviser Bundesverwaltungsgericht (dom af 17.5.2002) også til faren for en 
"tidsforskydning i funktionaliteten". Europa-Kommissionen (2000:50) kræver, at resultatet af 
foranstaltningen som hovedregel skal være operationelt, når der sker skader på det område, der 
er forbundet med projektet, medmindre det kan bevises, at dette ikke er nødvendigt for at sikre 
lokalitetens bidrag til Natura 2000-nettet.  

Disse tidsforskydninger i funktionaliteten kan ganske vist kun — om overhovedet — accepteres, 
hvis det med sikkerhed kan forventes, at de gennemførte foranstaltninger vil resultere i den 
krævede kompensation og dermed genoprettelse af sammenhængen (RAMSAUER 2000:608). 

 

I hvert enkelt tilfælde skal det derfor undersøges, om disse tidsforskydninger i 
funktionaliteten inden for rammerne af Natura 2000's økologiske sammenhæng kan 
accepteres eller ej. I det følgende beskrives eksempler på sådanne tilfælde (tilfælde A: 
foranstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige for at sikre den nødvendige sammenhæng 
på tidspunktet for forringelsen, tilfælde B: foranstaltningerne skal ikke være fuldt 
funktionsdygtige på tidspunktet for forringelsen).  

Hvis tidsforskydninger i funktionaliteten ikke kan forenes med den pågældende 
bevaringsmålsætning, skal anerkendelsen som en foranstaltning til sikring tilbageholdes. 

Tilfælde A:  Foranstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige for at sikre den nødvendige 

sammenhæng på tidspunktet for forringelsen 

Naturtypen eller de levesteder, som en art har brug for, skal være fuldt funktionsdygtige, inden 
forringelsen indtræder, især hvis der er fare for at miste en relevant (delvis) bestand af en art, 
der er opført i bilag II til habitatdirektivet eller bilag I til fugledirektivet. I sådanne tilfælde kan 
kun foranstaltninger, der er gennemført på forhånd, og som allerede er effektive på 
interventionstidspunktet, anses for tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre sammenhæng. Af 
hensyn til naturbeskyttelsen kan en tidsforskydning af funktionaliteten ikke accepteres. 

I det væsentlige afhænger den tid, som levesteder for arter kræver for at udvikle sig, på den ene 
side af de pågældende levesteders lokale udviklingsperioder og på den anden side af 
områdernes tilgængelighed inden for rammerne af den nødvendige genopretning. Arternes 
                                                           
4 LANA/Permanent LANA committee "intervention regulation" (2004): Technical requirements for 

measures to ensure coherence pursuant to Article 34 para. 5 Federal Nature Conservation Act 
(BNatSchG). — Bilag til TOP 4.6 fra 87. LANA-møde, 4.-5. marts 2004. 
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genopretningspotentiale bestemmes bl.a. af den fysiske fordeling af arterne, forekomsten af 
konkrete fordelingscentre og kildebestande i geografisk nærhed, artsspecifik mobilitet og 
spredningsevne samt uhindret adgang til områderne.  

Hvis en intervention påvirker stærkt isolerede forekomster af en art eller en art med ringe 
mobilitet, er der et meget lavt potentiale for, at det levested, der skabes ved hjælp af 
sammenhængsforanstaltninger, vil blive genoprettet med en ny bestand eller en bestand 
udefra. Her er det af afgørende betydning, at levestederne udvikles på forhånd så tæt på den 
berørte bestand som muligt, og at de samme individer eller bestande kan indtage levestedet 
inden interventionen som et flugthabitat. Genopretning af bestanden på levestedet på et senere 
tidspunkt kan ofte ikke garanteres på grund af den betydelige forringelse af bestanden. 

For naturtyper afhænger udviklingsperioderne for levestederne af deres gendannelseskapacitet 
og at de abiotiske forhold, der skal skabes på stedet, og af kolonisering af karakteristiske plante- 
og dyrearter (se f.eks. RIECKEN et al. 1994:21 ff.). Fuld funktionalitet som omhandlet i tilfælde 
A kan kun opnås for naturtyper, som har kortere udviklingstider. 

Forudgående gennemførelse af foranstaltningerne  

For at kunne træffe foranstaltninger i situationer med tilfælde A skal foranstaltningerne kunne 
finansieres og gennemføres inden den endelige godkendelse af projektet (…). I praksis er der 
f.eks. her mulighed for at sikre området allerede inden godkendelsesafgørelsen ved at 
ekspropriation af jord eller tidlig erhvervelse af jord. Trinvise procedurer giver i princippet 
gunstigere betingelser for dette.  

I medfør af det særlige krav om retssikkerhed i den senere godkendelsesafgørelse skal de 
vigtigste beslutninger om sagens genstand, placering og omfanget af foranstaltningerne til 
sikring af sammenhæng ofte træffes allerede på udkaststadiet i forbindelse med den indledende 
miljøvurdering (f.eks. i forbindelse med fastlæggelse af ruteføringer eller fysiske 
planlægningsprocedurer) (se f.eks. KÜSTER 2001). Hvis projektets struktur forbliver uændret, vil 
disse ikke ændre sig i væsentlig grad i løbet af projektgodkendelsen. Foranstaltningerne kan 
gennemføres på forhånd, når det er fastsat, at projektet i det væsentlige kan gennemføres. 

Instrumenter for genopretningsområder og kompensationsforanstaltninger, som allerede er 
indført i andre sammenhænge, viser også, at foranstaltningerne kan gennemføres på et tidligere 
tidspunkt og kan sættes i drift fra et planlægningsmæssigt synspunkt (se f.eks. AMMERMANN 
et al. 1998 og BUNZEL & BÖHME 2002). Som en supplerende mulighed kan der også indgås 
aftaler mellem projektlederen og operatøren af et areal. Disse aftaler vil gøre det muligt for 
operatøren af arealet at overtage de gennemførte foranstaltninger og modtage finansiel 
kompensation i det usandsynlige, at projektet af en eller anden uforudset grund ikke kan 
gennemføres alligevel. 

Følgende eksempel på planlægningen af A 26 viser, at det også er hensigtsmæssigt at anvende 
planlægnings- og godkendelsesfaserne ved forberedelsen af den forudgående gennemførelse af 
foranstaltninger ud over muligheden for ekspropriation af jord. 

Eksempel: Forudgående gennemførelse af foranstaltningerne i forbindelse med A 26  

Det fuglebeskyttelsesområde, der påvirkes af projektet, påvirkes og forringes af flere forbundne 
anlægsstrækninger. I forbindelse med godkendelsen af den nuværende anlægsfase fastsættes 
der allerede foranstaltninger til sikring af sammenhæng, som til dels kun skyldes forringelser, der 
er resultatet af en af de to følgende faser, for hvilke der endnu ikke er truffet en afgørelse om 
byggetilladelse. For at gøre det muligt at gennemføre foranstaltninger til oprettelse af nye 
levesteder med henblik på at udvikle deres effektivitet skal det allerede ved godkendelsen af 
denne anlægsfase kontrolleres, at det omfang af foranstaltningerne, der kræves i 
overensstemmelse med den passende vurdering, er blevet fastlagt. På denne måde fremskyndes 
gennemførelsen af foranstaltningerne med omkring fem år, hvorved der undgås en 
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tidsforskydning mellem forringelsen og kompensationsfunktionen. 

Forudsætningerne for dette er, at der er arealer til rådighed i den størrelsesorden, som 
eksperterne har udpeget, at der er enighed om forvaltningsrestriktioner for de landbrugere, der 
arbejder der, og om nødvendigt, at der er midler til rådighed til forskudsbetalinger, der udbetales 
i god tid inden godkendelsesafgørelsen for den efterfølgende anlægsfase. Chancerne for, at 
sådanne rammebetingelser for gennemførelsen foreligger, skal helt sikkert fortolkes fra sag til 
sag. I A 26-projektet er sådanne betingelser klart til stede. Indledende ekspropriering af jord 
gjorde det muligt at sikre arealerne. Den tilgang, der er valgt i denne procedure, er velkommen, 
da den forebygger truslen om midlertidige funktionelle mangler og sikrer en uafbrudt 
sammenhæng i Natura 2000-nettet under hele projektet uden at forsinke projektet. 

Der kan om nødvendigt også indhentes en særlig plangodkendelse af foranstaltningerne til 
sikring af sammenhæng, som sikrer, at de kan gennemføres på et tidligere tidspunkt. 
Initiativtagere til planer eller projekter har naturligvis altid mulighed for frivilligt at gennemføre 
foranstaltningerne på et tidligt tidspunkt for egen regning. Hvis foranstaltningerne til sikring af 
sammenhæng gennemføres i god tid i forvejen inden for rammerne af bestemmelserne om 
intervention, kan de have en positiv indvirkning på omfanget af kompensations- og 
erstatningsforanstaltninger, da ekstraomkostningerne i forbindelse med midlertidige 
funktionelle mangler kan reduceres. 

Projektledere i den offentlige sektor og projektledere, der gennemfører mange eller store 
projekter, eventuelt efter trinvise godkendelsesprocedurer, har det største råderum her og har 
derfor et særligt ansvar. 

Tilfælde B: Foranstaltningerne til sikring af sammenhæng skal ikke være fuldt 
funktionsdygtige på tidspunktet for forringelsen  

Naturtypen eller levestedet for arten skal ikke nødvendigvis være fuldt funktionsdygtigt, inden 
den væsentlige forringelse indtræder. Af visse tekniske grunde, som angives udførligt, kan en 
tidsforskydning i funktionaliteten begrundes, indtil foranstaltningen er fuldt ud effektiv, og skal 
kompenseres for ved at gennemføre foranstaltningerne i et tilsvarende større omfang. Det er 
dokumenteret, at lokalitetens bidrag til Natura 2000-nettet også garanteres på denne måde. 

Også i disse tilfælde bør det tilstræbes at gennemføre foranstaltningerne på forhånd. 
Erfaringerne med gennemførelsen af andre naturbeskyttelsesinstrumenter gør det muligt at 
konkludere, at tidsforskydninger i funktionaliteten under visse omstændigheder kan imødegås 
ved at øge foranstaltningens omfang. Dette er bl.a. baseret på, at tidsforskydninger stort set kan 
udlignes på denne måde for visse habitatfunktioner.  

På grundlag af tidsforskydninger i funktionaliteten bør der vælges større arealforøgelser, da et 
betydeligt større areal generelt kan opnå nogenlunde samme kompensationsniveau, selv om 
foranstaltningerne (f.eks. plantning) ikke sikrer tilstrækkelig funktionalitet i begyndelsen. 
Foranstaltningernes større omfang øger også forudsigeligheden med hensyn til de funktionelle 
aspekter. 

Eksempel: Ved at krydse et vandløb kan et vejprojekt medføre betydelig forringelse af 
naturtypen *91E0 "Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld". Der skal kompenseres for 
tabet af naturtypen på andre lokaliteter, som er egnede med hensyn til placering og funktion, 
gennem foranstaltninger, der kan sikre sammenhæng. Dette vil blive opnået gennem 
hensigtsmæssig tilplantning og genopretning af naturtypen. Da andre ledsageforanstaltninger, 
f.eks. udvikling af gamle vækstskove i eksisterende lignende naturtyper, ikke kan gennemføres, 
planlægges det at gennemføre foranstaltningen i et område, der er mange gange større, for at 
udligne tidsforskydningen i funktionaliteten. Det drejer sig her om en naturtype, der er 
kendetegnet ved træer, og som har en tilsvarende lang udviklingsperiode, som ikke kan opnås, 
selv om foranstaltningerne gennemføres i god tid på forhånd. 
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Denne foranstaltning bør dog i princippet anerkendes som en foranstaltning til sikring af 
sammenhæng, såfremt der ikke er specifikke forhold i det enkelte tilfælde, der taler imod dette. 
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4 FORBINDELSER MELLEM MILJØVURDERINGSPROCEDURER: PASSENDE VURDERING, VVM 
OG SMV 

4.1 Sammenligning af procedurer under den passende vurdering, miljøkonsekvensvurdering 

(VVM) og strategisk miljøvurdering (SMV) 

 Passende vurdering Miljøkonsekvensvurderin

g 

Strategisk miljøvurdering 

Hvilke typer 

af udviklings-

projekter er 

omfattet?  

Enhver plan eller 

ethvert projekt, som 

individuelt eller i 

forbindelse med andre 

projekter og planer kan 

få væsentlige virkninger 

på en Natura 2000-

lokalitet (bortset fra 

planer eller projekter, 

som er direkte tilknyttet 

eller nødvendige for 

bevaringen af 

lokaliteten). 

Alle projekter opført i 

bilag I.  

For projekter, der er 

opført i bilag II, skal 

behovet for en vurdering 

af virkningerne for miljøet 

bestemmes i det enkelte 

tilfælde på grundlag af 

eller gennem tærskler 

eller kriterier, der 

fastsættes af 

medlemsstaterne (under 

hensyntagen til 

kriterierne i bilag III). 

Alle planer og programmer 

eller ændringer heraf, som: 

a) skal udarbejdes og/eller 

vedtages af en myndighed på 

nationalt, regionalt og lokalt 

plan 

b) er obligatorisk i henhold til 

love og administrative 

bestemmelser 

c) udarbejdes inden for 

landbrug, skovbrug, fiskeri, 

energi, industri, transport, 

affaldshåndtering, 

vandforvaltning, 

telekommunikation, turisme, 

fysisk planlægning og 

arealanvendelse, og som 

fastlægger rammerne for 

fremtidige anlægstilladelser til 

de projekter, der er 

omhandlet i bilag I og II til 

VVM-direktivet, eller 

for hvilke det på grund af den 

sandsynlige indvirkning på 

lokaliteter er besluttet, at der 

kræves en vurdering i medfør 

af artikel 6 eller 7 i direktiv 

92/43/EØF. 

Hvilke 

virkninger 

med relevans 

for naturen 

skal vurderes?  

Vurderingen skal 

foretages i lyset af 

lokalitetens 

bevaringsmålsætninger 

(som vedrører de 

arter/naturtyper, som 

er til stede på 

lokaliteten i et 

væsentligt omfang).  

Direkte og indirekte, 

kumulative, 

grænseoverskridende, 

permanente og 

midlertidige, positive og 

negative væsentlige 

virkninger på bl.a. fauna 

og flora på kort, 

mellemlang og lang sigt 

Den sandsynlige væsentlige 

indvirkning på miljøet, 

herunder på spørgsmål såsom 

den biologiske diversitet, 

populationen, menneskers 

sundhed, fauna, flora, 

jordbund, vand, luft, 

klimatiske faktorer, materielle 

goder, kulturarv, herunder 



 

34 
 

Virkningerne bør 

vurderes for at afgøre, 

om de vil påvirke den 

berørte lokalitets 

integritet.  

biologisk diversitet med 

særlig vægt på arter og 

naturtyper, der er 

beskyttet i henhold til 

direktiv 92/43/EØF og 

direktiv 2009/147/EF 

jordarealer, jordbund, 

vand, luft og klima samt 

landskab materielle 

goder, kulturarv og 

landskabet og samspillet 

mellem disse faktorer. 

 

arkitektonisk og arkæologisk 

arv, landskab og det indbyrdes 

forhold mellem ovenstående 

faktorer. 

Hvem er 

ansvarlig for 

vurderingen?  

Den kompetente 

myndighed er ansvarlig 

for at sikre, at den 

passende vurdering 

udføres. I denne 

sammenhæng kan 

initiativtageren 

pålægges at foretage 

alle de nødvendige 

undersøgelser og 

indgive de nødvendige 

oplysninger til den 

kompetente 

myndighed, så denne 

kan træffe en fuldt 

informeret beslutning. I 

den forbindelse kan den 

kompetente myndighed 

efter behov også 

indsamle relevante 

oplysninger fra andre 

kilder. 

Initiativtageren leverer de 

nødvendige oplysninger, 

der skal tages behørigt 

hensyn til, sammen med 

resultaterne af høringer 

afholdt af den 

kompetente myndighed, 

der udsteder tilladelsen. 

Direktivet om strategisk 

miljøvurdering giver 

medlemsstaterne en bred 

skønsmargen for udpegningen 

af de myndigheder, der er 

ansvarlige for vurderingen af 

virkningerne for miljøet. Disse 

kan være enten 

myndighederne, der har 

ansvaret for at udarbejde en 

plan/et program, 

miljømyndigheder, som høres 

ex lege om 

anvendelsesområdet for og 

detaljeringsgraden af de 

oplysninger, der skal indgå i 

miljørapporten samt udkastet 

til planen/programmet og den 

ledsagende miljørapport, eller 

de myndigheder, der specifikt 

har fået overdraget ansvaret 

for proceduren for 

vurderingen af virkningerne 

for miljøet. 

Høres 

offentligheden

/andre 

myndigheder? 

Habitatdirektivet 

indeholder ikke nogen 

udtrykkelig forpligtelse 

til at høre 

offentligheden, når 

planer og projekter, der 

kræver en passende 

vurdering, godkendes. I 

henhold til ordlyden i 

Obligatorisk — høring 

inden vedtagelsen af 

projektforslaget. 

Medlemsstaterne skal 

træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at 

sikre, at de myndigheder 

(herunder 

miljømyndigheder, lokale 

Obligatorisk — høring inden 

vedtagelsen af planen eller 

programmet.  

Medlemsstaterne skal høre de 

myndigheder, som på grund af 

deres specifikke miljøansvar 

kan blive berørt af 

indvirkningen på miljøet af en 

plans/et programs 
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artikel 6, stk. 3, skal 

dette kun ske, hvis det 

anses for nødvendigt". 

Domstolen har 

imidlertid på grundlag 

af bestemmelserne i 

Århus-konventionen 

præciseret, at den 

berørte offentlighed 

har ret til at deltage i 

godkendelsesprocedure

n (C-243/15, præmis 

49). Denne ret 

indebærer navnlig, ret 

til opnå "reel deltagelse 

under hele 

miljøbeslutningsprocess

en" ved at fremkomme 

"med enten skriftligt 

eller, efter 

omstændighederne, 

ved en offentlig høring 

med ansøgeren, enhver 

kommentar, oplysning, 

analyse eller mening, 

som den finder relevant 

for den foreslåede 

aktivitet"" (C-243/15, 

præmis 46).  

og regionale 

myndigheder), som kan 

blive berørt af projektet, 

får mulighed for at afgive 

udtalelse om 

anmodningen om 

tilladelse. De samme 

principper gælder for 

høring af den berørte 

offentlighed.  

Hvis der er sandsynlighed 

for væsentlige virkninger 

på miljøet i en anden 

medlemsstat, skal de 

relevante myndigheder 

og offentligheden i denne 

medlemsstat høres.  

 

gennemførelse. 

Offentligheden, herunder den 

berørte offentlighed eller den 

offentlighed, som kan berøres, 

eller som har en interesse i 

beslutningsprocessen, 

herunder NGO'er, bør høres. 

Myndigheder og 

offentligheden gives tidlig og 

effektiv mulighed for inden for 

passende tidsfrister at 

udtrykke deres holdninger til 

udkastet til planen eller 

programmet og den 

ledsagende miljørapport inden 

vedtagelsen af planen eller 

programmet eller 

videregivelsen heraf til 

lovgivningsproceduren.  

Hvis der er sandsynlighed for 

væsentlige virkninger på 

miljøet i en anden 

medlemsstat, skal de 

relevante myndigheder og 

offentligheden i denne 

medlemsstat høres. 

Hvor bindende 

er udfaldet af 

vurderingen?  

Bindende.  

De kompetente 

myndigheder kan først 

godkende planen eller 

projektet, når de har 

forvisset sig om, at 

planen eller projektet 

ikke skader lokalitetens 

integritet. 

Resultaterne af 

høringerne og de 

oplysninger, der er 

indsamlet i forbindelse 

med vurderingen af 

virkningerne for miljøet, 

"skal tages i betragtning" 

under 

tilladelsesproceduren.  

Beslutningen om at give 

tilladelse til en plan eller 

et projekt skal mindst 

indeholde en begrundet 

konklusion (dvs. 

proceduren for 

vurderingen af 

virkningerne for miljøet) 

samt alle de 

Miljørapporten og de afgivne 

udtalelser "skal tages i 

betragtning" ved 

udarbejdelsen af planen eller 

programmet og inden 

vedtagelsen eller 

videregivelsen heraf til 

lovgivningsproceduren. 
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miljømæssige betingelser, 

der er knyttet til 

beslutningen. 
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5 STRATEGISK PLANLÆGNING — VURDERING AF PLANER 

5.1 Eksempel: Planlægning af motorveje i Østrig 

Planlægning af motorveje i Østrig — Screening og passende vurdering  

Ved planlægningen af motorveje i Østrig gennemføres tre forskellige projektfaser, hvor det 
afgøres, om der er behov for en passende vurdering.  

I fase 1 ("Voruntersuchung" eller "Korridoruntersuchung") udpeges potentielle konfliktområder 
i det undersøgte område med henblik på at udelukke korridorer med uacceptable virkninger og 
høj risiko for ikke at blive godkendt. Der lægges særlig vægt på beskyttede områder, herunder 
Natura 2000-lokaliteter. Resultaterne af fase 1 er en foreløbig udvælgelse af mulige variationer 
af projektet og undersøgelsesprogrammet til fase 2. Kravet om at foretage en passende 
vurdering anerkendes normalt i denne fase (screeningfasen). 

I fase 2 ("Vorprojekt" eller "Variantenuntersuchung") fastlægges følsomheden af naturtyper og 
arter i de forskellige mulige variationer af projektet, og deres mulige indvirkninger på miljøet 
forudsiges. Ifølge de nationale krav (RVS*5) kræves der detaljerede undersøgelser vedrørende 
en passende vurdering i denne fase. Dette har til formål at sikre, at der så tidligt som muligt 
tages hensyn til EU-beskyttede arter og naturtyper. Ved afslutningen af denne fase vælges en 
mulig variation af projektet.  

I fase 3 ("Einreichprojekt") planlægges godkendelsesprocedurerne. De potentielle virkninger af 
den valgte rute på miljøet specificeres yderligere, og de mulige negative virkninger afbødes ved 
hjælp af passende foranstaltninger. Målet er en miljøansvarlig projektplan uden indvirkning på 
lokalitetens bevaringsmålsætninger eller beskyttede arter, som kan godkendes juridisk. 

Fordelene ved tidlig screening er rettidig anerkendelse af de nødvendige retlige procedurer, i 
dette tilfælde en passende vurdering eller — i andre tilfælde — en undtagelsesprocedure. De 
proceduremæssige risici anerkendes således tilstrækkeligt tidligt, og der kan gennemføres 
forebyggelsesstrategier. 

Til at lokalisere potentielle konfliktområder anvendes standarddataformularerne for Natura 
2000-lokaliteterne sammen med data fra det nationale atlas over ynglefugle samt regionale og 
lokale habitatundersøgelser (såfremt de er tilgængelige og aktuelle). Evalueringen af den 
aktuelle situation og de mulige virkninger omfatter også rødlisterne (nationale eller 
provinsbaserede), data fra artikel 17-rapporten, nationale og provinsbaserede forskrifter 
vedrørende nationalt beskyttede arter og andre tilgængelige data, der foreligger i regionen. 
Eventuelle yderligere overvågningsdata kan anvendes, f.eks. fra projekter vedrørende bevaring 
af arter eller Life-projekter, der er gennemført i regionen.  

Kilde: casestudie fra ASFINAG 

  

                                                           
5 RVS=retningslinjer og forskrifter for planlægning, anlæg og vedligeholdelse af veje (RVS) www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Eksempel: Strategisk planlægning af nye vandkraftprojekter ved Donau  

Strategisk planlægning af et nyt vandkraftværk i Donaubækkenet  

Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau har udviklet vejledende principper for 
bæredygtig udvikling af vandkraft i Donaubækkenet, som blev vedtaget af Donaulandene i juni 
2013. De vejledende principper blev udarbejdet som led i en bred deltagelsesbaseret procedure 
med deltagelse af repræsentanter fra energi- og miljøforvaltninger, vandkraftsektoren, NGO'er 
og det videnskabelige samfund. 

De anbefaler en strategisk planlægningstilgang til udviklingen af nye vandkraftværker. Denne 
tilgang bør baseres på en vurdering på to niveauer (herunder lister over anbefalede kriterier), 
hvor en national/regional vurdering efterfølges af en projektspecifik vurdering.  

På det første trin udpeges de flodstrækninger, hvor vandkraftudvikling er forbudt i henhold til 
nationale eller regionale love eller aftaler (forbudszoner). Blandt de kriterier, der findes i nogle 
europæiske lande for denne kategori, kan nævnes: beskyttede områder, strækninger af høj 
økologisk værdi, referencestrækninger og afvandingsområder.  

Den anbefalede liste over nationale/regionale kriterier omfatter følgende: 

- Naturværdi. Status for flodstrækninger/vandområder i forhold til afvigelsen fra 
typespecifikke naturlige forhold med hensyn til hydrologi, morfologi, biologisk kontinuitet 
og sedimentkontinuitet samt biologiske samfund. 

- Vandområdets tilstand med hensyn til sjældenhed og økologisk værdi. Vandløbstypens 
sjældenhed og strækningens økologiske tilstand og følsomhed. 

- Vandløbsstrækningens økologiske struktur og funktion, også med hensyn til hele 
afvandingsområdet/deloplandet og i forhold til økosystemtjenester. F.eks. særlige 
levesteder for følsomme/værdifulde fiskearter eller andre biologiske kvalitetselementer i 
vandløbets økologi (f.eks. rødlistearter). 

- Bevaringsområder og beskyttede lokaliteter. F.eks. Natura 2000-lokaliteter, 
Ramsarområder, UNESCO-biosfærereservater, nationalparker, regionale parker og 
naturparker osv. 

På det andet trin vurderes alle andre strækninger ved brug af vurderingsmatricen og 
klassificeringssystemet. 

Da mange vandløbsstrækninger og oversvømmelsesområder i Donaubækkenet er beskyttet i 
henhold til fugledirektivet og habitatdirektivet, skal der tages hensyn til bestemmelserne og 
kravene vedrørende forvaltning og beskyttelse af Natura 2000-lokaliteter og behovet for en 
passende vurdering af mulige projekter indvirkning i de berørte områder.  

Den nationale/regionale vurdering er et instrument, som myndighederne kan bruge til at 
udpege de placeringer, hvor nye vandkraftværker forventes at medføre færrest virkninger på 
miljøet. Der skal tages hensyn til aspekter, der omfatter hele Donaubækkenet eller har 
grænseoverskridende virkninger. Den nationale/regionale vurdering gavner både miljø- og 
vandsektoren, men også vandkraftsektoren, da den øger forudsigeligheden af 
beslutningsprocessen og gør det gennemsigtigt, hvor der sandsynligvis vil blive udstedt 
tilladelser til nye projekter.  

Vurderingen på nationalt/regionalt plan er mere generel, men den projektspecifikke vurdering, 
der klassificerer vandløbsstrækningernes egnethed til potentiel vandkraftanvendelse, giver en 
mere detaljeret og tilbundsgående vurdering af fordele og virkninger af et konkret projekt. Dette 
hjælper med at vurdere, om et projekt er tilstrækkeligt skræddersyet til en bestemt placering. 
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Den projektspecifikke vurdering foretages som svar på en ansøgning om tilladelse til et nyt 
vandkraftværk og afhænger derfor af den specifikke projektering.  

Der skal så træffes afhjælpende foranstaltninger for at minimere vandkraftanlæggenes negative 
indvirkning på vandøkosystemerne. Sikring af fiskevandring og økologiske strømme er 
prioriterede foranstaltninger til bevarelse og forbedring af vandområdernes økologiske tilstand.  

Andre afhjælpende foranstaltninger, f.eks. forbedring af forvaltningen af sedimenter, 
minimering af de negative virkninger af kunstige udligninger af vandstanden (hydropeaking), 
opretholdelse af grundvandsforhold eller genopretning af typespecifikke habitater og 
bredzoner, er vigtige for vandløbsøkologien og vådområder, der er direkte afhængige af 
vandøkosystemer. Disse foranstaltninger bør derfor tages i betragtning ved 
projektudformningen under hensyntagen til omkostningseffektiviteten og 
elforsyningssikkerheden.  

I de vejledende principper anerkendes anvendelsen af proceduren omhandlet i 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, når nye vandkraftanlæg kan påvirke en Natura 2000-
lokalitet. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3 Eksempel: Fysisk plan for havvindmølleparker og nettilslutninger i den tyske eksklusive 

økonomiske zone i Nordsøen 

Fysisk offshorenetplan for den tyske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen  

I offshorenetplanen fastlægges de havvindmølleparker, der er egnede til kollektive 
nettilslutninger. Sammen med fastsættelsen af de nødvendige kabelruter og lokaliteter for 
havvindmølleparkernes nettilslutninger indeholder offshorenetplanen kabelruterne for 
samkøringslinjer og beskrivelser af mulige krydsforbindelser.  

Priority areas have been designated for shipping, pipelines, and offshore wind energy 
production in German EEZ; Andre anvendelser er forbudt i disse områder, medmindre de er 
forenelige. På Natura 2000-lokaliteter er vindmøller ikke tilladt. Ved overgangen til 
territorialfarvandet og ved krydsning af trafikseparationssystemer skal undersøiske kabler til 
transport af den energi, der produceres i den tyske eksklusive økonomiske zone, føres langs de 
udpegede kabelkorridorer. I forbindelse med udarbejdelsen af planen blev der gennemført en 
strategisk miljøvurdering.  

For at minimere de mulige negative virkninger på havmiljøet, når rørledninger og kabler 
udlægges, fastsættes det i plan, at følsomme naturtyper ikke på krydses i perioder, hvor 
bestemte arter er særligt sårbare.  

Skade på eller ødelæggelse af sandbanker, rev og områder af bentiske samfund, der skal 
beskyttes, og som udgør særligt følsomme naturtyper, skal undgås under udlægningen og 
driften af rørledninger og kabler, og bedste miljøpraksis i henhold til OSPAR-konventionen skal 
følges. I planen forsøges det også at etablere overlapninger mellem områder, der er udpeget til 
prioriterede områder for rørledninger og vindmølleparker. 

Planlægningsprincipperne, f.eks. maksimal bundling af kabler og undgåelse af linjeføring 
gennem Natura 2000-områder, har til formål at reducere det område, der skal bruges til 
netinfrastruktur og mindske den mulige påvirkning af havmiljøet. I planen, som har været 
genstand for en strategisk miljøvurdering, beskrives kapaciteten og den forventede tidsplan for 
de offshorenettilslutninger, der skal etableres i de kommende ti år.  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

