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1. FÖRHANDSBEDÖMNING OCH LÄMPLIG BEDÖMNING: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, METODER 
OCH EXEMPEL FRÅN MEDLEMSSTATERNA 

1.1 Information och praktiska verktyg som stöd vid förhandsbedömningar och lämpliga 

bedömningar (AA) 

Tyskland – Databas- och informationssystemet vid den federala naturvårdsmyndigheten 

(Bundesamt für Naturschutz, BfN) för lämpliga bedömningar 

Den nödvändiga informationen om potentiella negativa effekter för nästan alla projekttyper 
och planer finns i BfN:s informationssystem FFH-VP-Info. Dessutom är FFH-VP-Info värd för 
en omfattande databas över möjlig påverkan och effekter med avseende på särskilda 
livsmiljötyper och arter som kan användas vid förhandsbedömningar och lämpliga 
bedömningar. http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. FFH-VP-Infos mål och funktioner 

Huvudsyftet med FFH-VP-Info är att fungera som en central plattform med information om 
påverkansfaktorer som måste beaktas vid förhandsbedömningen (steg 1) och vid de lämpliga 
bedömningarna (steg 2) av planer eller projekt, samt att tillhandahålla information om 
potentiella effekter av påverkan på specifika livsmiljöer och arter enligt habitatdirektivet och 
fågeldirektivet. 

Accesstyp 1 (projekttyper, planer, konsekvensfaktorer) syftar till att stödja initiativtagare och 
projektexploatörer genom att ge en snabb översikt över alla påverkansfaktorer som de måste 
ta hänsyn till. 

Accesstyp 2 (livsmiljöer, arter) möjliggör djupgående undersökningar av de specifika 
effekterna av en viss påverkansfaktor på livsmiljöer eller arter som kan vara av betydelse för 
projektet. 

Ytterligare information omfattar en ordlista, citerad litteratur, data om arternas mobilitet och 
hemområden. 

FFH-VP-Info syftar på det hela taget till att tillhandahålla bästa vetenskapliga kunskap, 
underlätta expertbedömningar och de tillståndsgivande myndigheternas granskning. Det är 
viktigt att bedömningarna är fullständiga och korrekta för att garantera rättssäkerheten. 
Samtidigt kan tiden som ägnas åt bedömningen och de ekonomiska och personliga insatser 
som görs hållas på en rimlig nivå på båda sidor genom att tillgången till relevant information 
underlättas. 

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

II. Verktyg för förbedömning av olika typer av projekt och planer och deras möjliga 

effekter 

Verktyget som används vid förhandsbedömningen innehåller data om cirka 140 projekttyper 
som ingår i 19 grupper. Detta inbegriper en uppskattning av möjlig relevans för 36 olika 
påverkansfaktorer. Relevansen anges med siffror: 

0 = normalt sett inte relevant (undantag kan finnas) 

1 = potentiellt relevant 

2 = regelbundet/allmänt relevant 

En checklista och en rapport finns tillgänglig för varje projekttyp, med korta individuella 
förklaringar av påverkansfaktorernas relevansrankning. Varje påverkansfaktor är kopplad till 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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en förklarande sida med en kort definition och detaljerade beskrivningar av de potentiella 
effekterna av respektive faktor (se nedan). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (introduktionsprojekt) 

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

 

III. Databas och datablad för livsmiljöerna och arterna i habitatdirektivet och 

fågeldirektivet 

Detta är kärnan i informationssystemet. Systemet ger detaljerad information om känslighet 
och möjliga påverkansfaktorer för nästan samtliga tyska 

 livsmiljöer i habitatdirektivets bilaga I => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp 

 Arter i habitatdirektivets bilaga II => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp  

 Fågelarter i bilaga I och artikel 4.2 i fågeldirektivet=> http://ffh-vp-
info.de/FFHVP/Vog.jsp  

När ett ämne har valts visas påverkansfaktorernas relevans för en viss livsmiljö eller art i en 
tabell. Valet av ämne/effekt leder till ytterligare information som ges i fem kategorier:  

1. Känslighet/möjliga effekter (bästa vetenskapliga rön om känsliga livsmiljöer och arter 
och om möjliga effekter för alla 36 påverkansfaktorer). 

2. Regenereringskapacitet (information om naturlig självregenerering). 

3. Fastställda metoder för att bedöma effekter (tips, referenser och kommentarer om 
parametrar, kriterier eller metoder för att genomföra prognoser över påverkan och 
effekter). 

4. Tröskelvärden för betydelse och information inför förhandsbedömningen (exempel, 
riktvärden, tröskelvärden för relevanta effekter). 

5. Tröskelvärden för betydelse och råd för den lämpliga bedömningen (exempel, 
riktvärden, tröskelvärden för betydande negativa effekter). 

När man väljer att visa flera effekter av en påverkansfaktor öppnas en eller flera fönster/sidor 
med utdrag från vetenskapliga rön, fakta från experter och uppskattningar som ingår i 
databasen. Det finns möjlighet att läsa eller skriva ut selektiva eller omfattande rapporter från 
dessa uppgifter. 

Relevansrankningen baseras på vetenskapliga källor som har utvärderats och extraherats. Om 
sådana källor inte finns tillgängliga ska rankningarna ses som vägledande, jämförbara med 
relevansrankningar av projekttyper.  

De källor som har använts är märkta med avseende på sin vetenskapliga kvalitet och/eller 
specificitet. 

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

IV. Definition och beskrivning av 36 påverkansfaktorer  

Kunskapsbas om 36 påverkansfaktorer som ingår i nio grupper med specifika definitioner och 
detaljerade beskrivningar av möjliga effekter på livsmiljöer och arter. Dessa 
påverkansfaktorer är den gemensamma länken mellan projekt och livsmiljöer/arter. De kan 
också läsas eller skrivas ut som rapporter. 

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/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (introduktion till 
påverkansfaktorer) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (databas med påverkansfaktorer) 

V. Ytterligare information 

Det finns ytterligare information i form av en bibliografi över den litteratur som citeras i 
systemet, en ordlista och länkar som t.ex. innehåller ett system för webbkartor över de tyska 
Natura 2000-områdena. I framtiden kan systemet fungera som en plattform för att 
presentera ytterligare information om bedömningen av konsekvenser och effekter i den mån 
det är lämpligt på federal nivå. 

 

Irland – AA GeoTool – Information för förhandsbedömning och lämplig bedömning  

AA GeoTool är ett tillämpningsprogram som stöder datainsamlingsprocessen under 
förhandsbedömningen (steg 1) och den lämpliga bedömningen (steg 2). Miljöskyddsbyrån (The 
Environmental Protection Agency, EPA) och National Parks and Wildlife Service (NPWS) har 
arbetat tillsammans för att utveckla AA GeoTool. Programmet använder data direkt från en 
webbtjänst som tillhandahålls av NPWS. Uppgifterna uppdateras regelbundet och 
bedömningarna baseras på den mest aktuella information som finns tillgänglig. 

AA GeoTool gör det möjligt för användaren att välja en punkt på kartan och sedan söka efter 
särskilda bevarandeområden och särskilda skyddsområden inom ett definierat 
avstånd/uppströms/nedströms från punkten. Det avstånd som användaren väljer är beroende 
av graden av miljöpåverkan som en plan eller ett projekt kan leda till.  

Den information som samlas in för varje Natura 2000-område inom det valda avståndsintervallet 
omfattar följande: 

1. Typ av område, t.ex. särskilt bevarandeområde (SAC) eller särskilt skyddsområde (SPA). 

2. Unik områdeskod för området. 

3. Områdets namn: 

4. Områdets avstånd från användarens valda startpunkt. 

5. Sökriktning vald av användaren. 

6. Förteckning över kvalificerade intressen för varje område. 

7. URL-länk till bevarandemålen för varje område. 

Länk till AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool. 

Ytterligare information om specifika Natura 2000-områden finns på NPWS webbplats: 
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp  och även på 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

 

Nederländerna – verktyg och vägledning för lämplig bedömning 

I Nederländerna finns ett planeringsverktyg1 för att ta hänsyn till skyddad natur vid 
miljötillståndsgivning”. Där kan man få hjälp med samtliga steg som krävs under processen. 
Planeringsverktyget är avsett för dem som söker miljötillstånd där en naturbedömning krävs. 
Det är också avsett för den behöriga myndighet som är involverad i behandlingen av en ansökan 

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

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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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om miljötillstånd, nämligen kommunen och provinsen. I planeringsverktyget beskrivs de steg 
som krävs om en bedömning av skyddade arter eller skyddade Natura 2000-områden ingår i 
förfarandet för att erhålla miljötillstånd. Planeringsverktyget hjälper sökande och yrkesutövare 
med frågor som ”Hur vet jag om det krävs en naturbedömning?” och ”Under vilken etapp ska 
ekologiska data finnas tillgängliga?” och ”Hur lång tid tar förfarandet?”. 

Det finns även ett verktyg för att förutsäga möjliga effekter på arter och livsmiljötyper i Natura 
2000-områden (dock inte på områdets integritet som sådan). Effektindikatorn ”Natura 2000 – 
ekologiska förutsättningar och störande faktorer” är ett verktyg för exploatörer, tillståndsgivare 
och planerare som måste hantera verksamhet i eller nära Natura 2000-områden. 
Effektindikatorn är ett instrument med vars hjälp möjliga skadliga effekter till följd av 
verksamheten och planerna kan undersökas. Effektindikatorn ger information om arters och 
livsmiljötypers känslighet för de vanligaste störande faktorerna. Denna information gäller i 
allmänhet: För att avgöra om en verksamhet är skadlig i praktiken måste ytterligare 
undersökningar genomföras.  

På webben finns också riktlinjer om betydelse2, som utvecklades 2010 och som ger råd för 
bedömning av betydelsen av påverkan på Natura 2000-områden. Utgångspunkten är att om en 
insats leder till att livsmiljöns areal eller en arts antal minskar eller om en livsmiljös kvalitet blir 
lägre än vad som anges i bevarandemålen, kan det leda till betydande konsekvenser. 
Verksamhetens särdrag eller områdets särskilda förhållanden kan dock innebära att det trots 
minskningen inte uppstår någon betydande påverkan. En detaljerad analys på områdesnivå kan 
därför leda till en annan slutsats, vilket beskrivs i riktlinjerna.  

Dessutom finns särskilda riktlinjer för projekt med möjliga effekter i fråga om kväve. För 
kvävedeposition har Nederländerna utvecklat ett komplext system som uteslutande tar hänsyn 
till de kumulativa effekterna av kväve från olika källor. 

När det gäller nationella projekt finns en ”tillståndsdatabank” som innehåller all relevant 
information och beslut. Sedan den 1 januari 2017 innehåller databanken även de fullständiga 
lämpliga bedömningarna för tillstånd som har anknytning till genomförandet av 
naturskyddslagen. 

 

1.2 Vägledning för bedömningen 

Österrike – riktlinjer för bedömning av transportinfrastruktur 

Det österrikiska forskningssamfundet för vägar, järnvägar och transporter, ”Österreichische 
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr” (FSV) (www.fsv.at) har utvecklat riktlinjer, 
s.k. RVS3. Det österrikiska ministeriet för transport, innovation och teknik har fastställt att dessa 
riktlinjer ska vara bindande för det nationella offentliga vägbolaget (ASFINAG) – samt tillhöra en 
del av ”spelreglerna” för andra projekt. Riktlinjerna beskriver bland annat hur 
planeringsprocesserna måste utformas, samt vilka metoder som bör användas för att i tillräcklig 
utsträckning beakta olika miljökrav. Riktlinjerna innehåller t.ex. rekommendationer eller 
överenskommelser om tröskelvärden, beskrivningar av insamlingsmetoder och definitioner av 
tekniska termer. Beträffande naturskydd – särskilt i fråga om Natura 2000 och EU:s krav på 
artskydd – utarbetades särskilda riktlinjer som offentliggjordes 2015 (om bedömningar av 
artbevarande vid infrastrukturprojekt, RVS 04.03.13. Olika ämnen, som definitionen av vad en 
betydande störning betyder för en population eller ett Natura 2000-område, behandlas på ett 

                                                           
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  
3 RVS=Guidelines and Regulations for the Planning, Construction and Maintenance of Roadways (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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tydligt sätt som är lätt att förstå för användarna på projektplaneringskontoren och 
myndigheterna för utvärdering av infrastrukturprojekt. 

 

Belgien – riktlinjer för bedömning av försurning och eutrofiering genom luftdeposition 

Här finns riktlinjer för påverkan som ”försurning genom luftdeposition” och ”eutrofiering genom 
luftdeposition”. Dessa metoder är kopplade till verksamheter som intensivt jordbruk, industriell 
uppvärmning och energiprocesser samt mobilitet (deponering av kväveoxider (NOx) och 
ammoniak (NH3). För att bedöma dessa möjliga effekter rekommenderas en strategi i två steg. 
För den första förhandsbedömningen används ett interaktivt onlineverktyg som genom en 
snabbgenomsökning avgör om det finns en möjlig påverkan. Om denna snabbgenomsökning ger 
grönt ljus kan ingen skadlig påverkan förväntas. Om verktyget ger rött ljus innebär detta att 
planen/projektet kan leda till en skadlig påverkan som behöver undersökas närmare genom en 
lämplig bedömning (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Tyskland – fastställande av tröskelvärden för bestämning av betydande negativa effekter 

I Tyskland, liksom i andra länder, var det på grund av subjektiva faktorer svårt att bedöma 
effekternas betydelse för Natura 2000:s målegenskaper, vilket utgör kärnan i den lämpliga 
bedömningen. Av denna anledning saknade de behöriga myndigheterna ofta den rimliga 
vetenskapliga säkerhet som krävdes för att underbygga deras beslut om huruvida en plan eller 
ett projekt skulle godkännas eller inte. 

För att ta itu med detta problem och se till att betydelsen av påverkan bedömdes på ett mer 
enhetligt och konsekvent sätt i praktiken beställde den tyska federala naturvårdsmyndigheten 
(Bundesamt für Naturschutz, BfN) ett forskningsprojekt för att tillhandahålla vetenskapligt 
prövade regler och konventioner för alla de livsmiljötyper och arter i fågeldirektivet och 
habitatdirektivet som förekommer i Tyskland. Vägledningen offentliggjordes 2007 (Lambrecht 
& Trautner 2007). 

A: Bakgrund och standardernas status 

På grundval av Europeiska unionens domstols dom i Waddenzee-målet drog den högsta 
nationella förvaltningsdomstolen i Tyskland (BVerwG) slutsatsen att en förlust av livsmiljöer som 
ingår i bevarandemålen i ett Natura 2000-område i allmänhet bör anses leda till en betydande 
negativ påverkan på områdets integritet. Domstolens dom av den 11 april 2013 i Galway-målet 
(C-258/11) visar också tydligt att det krävs ett strikt skydd av livsmiljöer i Natura 2000-områden 
och att även små förluster kan bedömas som betydande under särskilda förhållanden. 

För att hantera relativt små förluster på rätt sätt erbjuder standarderna i Lambrecht & Trautner 
(2007) riktnivåer för betydelse. Dessa standarder har utvecklats genom vetenskaplig forskning 
och under exploateringsprojekt och har sedan diskuterats och utvärderats i ett omfattande 
förfarande där experter medverkat under en sexårsperiod. Dessa standarder är nu allmänt 
accepterade och ingår i överenskommelser, rekommenderas i riktlinjer, tillämpas officiellt och 
regelbundet av förvaltningsdomstolar och används i stor utsträckning i lämpliga bedömningar 
av alla slag. 

B: Standardernas koncept 

Utgångspunkten för standarden är att en permanent förlust av livsmiljötyper och livsmiljöer för 
arter som ingår i bevarandemålen i ett Natura 2000-område i allmänhet bör betraktas som en 
betydande negativ effekt på områdets integritet. En viss nivå av förlust skulle dock kunna ses 
som icke betydande för vissa livsmiljötyper och arter under vissa omständigheter. 

https://www.milieuinfo.be/voortoets/
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Vägledningen innehåller vetenskapligt överenskomna kriterier och tröskelvärden för att 
fastställa betydelse. Dessa är baserade på kvalitativa och funktionella aspekter, liksom 
kvantitativa kriterier. För att inverkan ska betraktas som icke betydande ska därför samtliga 
villkor nedan uppfyllas: 

A. Ingen viktig eller särskild funktion eller variant av livsmiljön påverkas. Livsmiljöns särdrag 
måste förbli oförändrade. 

B. Riktvärden för ”kvantitativ – absolut arealförlust” (definierad för varje livsmiljötyp och för 
arters livsmiljöer) överskrids inte. 

C. En ”relativ arealförlust” på 1 % av den totala arealen av livsmiljön i området överskrids inte. 

D. De kumulativa effekterna med andra projekt överstiger inte ovanstående värden (B och C). 

E. De kumulativa effekterna i samband med andra påverkansfaktorer överskrider inte heller 
ovanstående värden. 

C: Utveckling av tröskelvärden för förlust av livsmiljöer 

Riktvärden för icke-betydande förluster har utvecklats genom en livsmiljöspecifik och artspecifik 
metod med hjälp av en uppsättning kriterier. Dessa tröskelvärden har fastställts med beaktande 
av livsmiljöernas sårbarhet, som uppskattades på grundval av tre huvudkriterier och fyra 
sekundära kriterier: 

Huvudkriterier för livsmiljötyper: 

 Livsmiljöns ekologiskt minsta livskraftiga areal. 

 Livsmiljöns genomsnittliga areal i Natura 2000-områden. 

 Den totala livsmiljöarealen i Natura 2000-nätet. 

Sekundära kriterier 

 Livsmiljötypens sällsynthet/frekvens. 

 Status som prioriterad livsmiljö. 

 Livsmiljöns hotsituation. 

 Regenereringskapacitet 

Fem sårbarhetsklasser för landbaserade livsmiljöer och två klasser för marina livsmiljöer 
definierades (se tabell 1), på grundval av en utvärdering av det landsomfattande beståndet av 
livsmiljöer i Natura 2000-nätet.  

Sedan upprättades en matris som relaterade sårbarhetsklasserna till tre nivåer av relativ 
områdesförlust (nivå I, II och III), vilket motsvarar 1 %, 0,5 % och 0,1 % relativ förlust. 
Tröskelvärden för den tolerabla absoluta arealförlusten av varje livsmiljöklass uppskattades för 
varje livsmiljö och varje nivå av relativ förlust (se tabell 1). 

Tabell 1: Riktvärden (RV) för absoluta och relativa tröskelvärden för tolerabla icke-betydande 
förluster av de skyddade livsmiljöer som ingår i bilaga 1 till habitatdirektivet.  

Vid 

relativ 

förlust: 

Nivå Riktvärden angivna i klasser 

(Tröskelvärden för tolerabel kvantitativ absolut förlust av 

livsmiljö) 

1 2 3 4 5 6a 6b 
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Särskild marin 

klass 

 

< 1 % 

I. 

Grundläggande 

RV 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

Medel 

RV 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 

m2 

2 500 

m2 

2,5 ha 

< 0,1 % III. 

Övre 

RV 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 

m2 

2 500 

m2 

5 000 

m2 

5 ha 

I praktiken innebär detta att för 21 av Tysklands 91 livsmiljötyper är ingen förlust godtagbar, 
medan en viss förlust kan betraktas som icke betydande för de kvarstående livsmiljöerna, om 
riktvärdena som anges för respektive livsmiljö inte överskrids.  

Att relatera den absoluta arealförlusten till den relativa förlusten innebär att för en livsmiljö med 
större areal kommer en större absolut förlust att tillåtas, så länge den utgör en mindre andel av 
den drabbade ytan. Vid fastställandet av tröskelvärden beaktades det minsta livskraftiga 
området för livsmiljön. Nedan i tabell 2 presenteras angivna riktvärden för livsmiljöförluster för 
vissa livsmiljötyper i Tyskland som ingår i habitatdirektivets bilaga I. 

Tabell 2 Angivna riktvärden för livsmiljöförluster för vissa livsmiljötyper i Tyskland som ingår 
habitatdirektivets bilaga I.  

Kod N-typ Riktvärde för förlust av livsmiljö 

(i m2) 

Klass Nivå I Nivå II Nivå III 

Vid 

förlust  

 1 % 

Vid 

förlust  

 0,5 % 

Vid förlust  

 0,1 % 

9110 Bokskog av Luzulo-Fagetum-typ 5 250 1 250 2 500 

9130 Bokskog av Asperulo-Fagetum-typ 5 250 1 250 2 500 

9170 Näringsrik ekskog-avenbokskog 4 100 500 1 000 

91E0* Svämlövskog 4 100 500 1 000 

6510 Slåtterängar i låglandet 4 100 500 1 000 

4030 Europeiska torra hedar 3 50 250 500 

6430 Högörtängar 3 50 250 500 

6120* Sandstäpp 2 25 125 250 

7110* Aktiva högmossar 1 0 0 0 

7220* Källkärr med kalktuffbildning 1 0 0 0 
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C. Tröskelvärden för förlust av livsmiljöer för djurarter 

Arbetet med att fastställa tolerabla förluster av livsmiljöer för skyddade arter baserades 
huvudsakligen på arters typiska habitatstorlek och på en litteraturgenomgång, med beaktande 
av individernas hemområden, revirstorlek och rörlighet, samt populationernas 
utbredningsområden. Arterna indelades i åtta klasser på grundval av genomsnittlig 
hemområdesstorlek (enligt Bink 1992), definierade på följande sätt: < 1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 
260 ha, 10 km2, 40 km2, 160 km2. 

De s.k. riktvärdena för betydelsenivåerna fastställdes sedan som 1/100 eller 1/1000 av 
klassvärdet beroende på om den specifika klassen valdes för individer eller populationer. Då 
riktvärden fastställs måste även en kombination av relativa och absoluta nivåer för förluster 
beaktas. 

Dessutom måste man ta hänsyn till en viss arts specifika användning av livsmiljön för att 
fastställa för vilka delar av livsmiljöerna riktvärdena kan användas. För starkt utrotningshotade 
arter anges inget riktvärde. Tröskeln för en betydande påverkan anses alltså vara något större 
än noll. 

För 16 av de 53 arterna i bilaga II i habitatdirektivet och för 20 av de 98 arterna i fågeldirektivet 
finns inga tröskelvärden. Med andra ord är sannolikt ingen förlust godtagbar. Samtliga 
slutsatser/figurer/tröskelvärden är endast avsedda som vägledning. Detta innebär att metoden 
vid varje lämplig bedömning måste utgå från förhållandena i varje enskilt fall.  

D: Fördelar med standarderna 

Vägledningen har sedan den offentliggjordes med framgång prövats i de tyska domstolarna och 
är nu tillämpad i hela landet. Den här metoden baseras på mer än tio års erfarenhet och det 
innebär att den har flera fördelar: 

 Ökad öppenhet och objektivitet, en tydlig ram för bedömning av betydande negativa 
effekter på områdets integritet. 

 Reglerna för den lämpliga bedömningen är tydliga för alla aktörer (initiativtagare, konsulter, 
behöriga myndigheter, naturvårdsmyndigheter, domare/domstolar och allmänhet). 

 Standarderna garanterar kvaliteten på bedömningarna. 

 Metoden kan också vara användbar för annan påverkan (när det gäller de gradvisa 
förlusterna). 

 Metoden ökar rättssäkerheten och planeringssäkerheten. 

Mer information om utveckling eller användning i praktiken och om rättspraxis finns 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. (Expertinformationssystem och regler för betydelsebedömning i 
samband med lämplig bedömning – Slutrapport, avsnittet Expertregler, slutlig version, juni 
2007. På tyska.) https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-
vertraeglichkeitspruefung.html. 

Bernotat, D. (2013): Lämplig bedömning: Standarder av betydelse för ökad planeringssäkerhet. 
Presentation på Jaspers seminarium om naturskydd, Bryssel, 10 april 2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

  

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/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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Tyskland – kriterier för bedömning av vilda djurs mortalitet i samband med projekt och 

insatser 

Ett klassificeringssystem för betydelsen av antropogen mortalitet på artnivå utvecklades i 
Tyskland mellan 2008 och 2016. I systemet beaktas parametrar som rör populationsbiologi och 
naturvårdsstatus.  

För det första utvecklades ett populationsbiologiskt känslighetsindex (PSI) baserat på 
parametrar såsom mortalitet, livslängd, ålder för första reproduktion, reproduktionshastighet, 
nationell populationsstorlek och populationstrend. Uppmätta värden från de flesta 
parametrarna översattes till ett poängsystem som avspeglade sårbarheten för antropogen 
mortalitet, från hög sårbarhet (1 poäng) till låg sårbarhet (9 poäng).  

Ett index för skyddsvärden (NWI) skapades också. Detta index tar hänsyn till parametrar som 
”status på den nationella rödlistan”, ”förekomst i Tyskland”, ”populationstillstånd” (enligt 
Natura 2000-systemet) och ”nationellt ansvar för arten”.  

För att möjliggöra artspecifika bedömningar samlades båda indexen (PSI och NWI) i en 
aggregerad matris som resulterade i ett index för mortalitetskänslighet (MGI). Detta index gör 
det möjligt att bedöma hur förlust av en individ påverkar hela populationen. I samband med 
bedömningen kan man med hjälp av detta index upptäcka för vilken av arterna som förlusten av 
endast ett fåtal individer måste anses vara betydande, beroende på hur sällsynt, hotad och 
känslig den arten är. Med MGI blir det också möjligt att identifiera de arter som förekommer i 
större antal, som inte kräver en mer detaljerad bedömning av projektrelaterad mortalitetsrisk, 
åtminstone inte när endast ett fåtal individer berörs. 

Vid sidan av dessa index tog myndigheterna också fram instruktioner om hur MGI ska tillämpas 
vid planering och konsekvensbedömning. Under processerna vid planering och tillståndsgivning 
måste risken för kollision och/eller mortalitet beaktas på projektspecifik basis. Risken för 
mortalitet bland fåglar på grund av kollisioner med vindturbiner, kraftledningar (kollision och 
elchock) och trafikleder (vägar och järnvägar) skiljer sig till exempel inte bara mellan olika arter 
utan kan också bero på projekttyp. Detsamma gäller för fladdermöss. 

I det andra steget delades därför mortalitetsrisken för varje art upp i fyra klasser för fåglar 
(kollisioner vid kraftledningar, elchocker vid medelspänningsmaster, kollision med bilar och 
vindturbiner) och två klasser för fladdermöss (kollisioner med bilar och vindturbiner). Denna 
utvärdering grundar sig på en omfattande granskning av litteraturen kring antalet djur som 
dödats i samband med respektive projekttyp i Tyskland och Europa. Den grundas även på 
kunskap om artens biologi och beteende (t.ex. rörlighet, hemområdesstorlek, flyghöjd, 
flygbeteende, manövrerbarhet, rörelsehastighet, kroppsstorlek, vingspann och synfält), på 
publicerade uppskattningar som utförts av experter (inbegripet offentliggjorda nationella och 
internationella riktlinjer) samt på egna uppskattningar. Vid tolkningen av skadestatistik från 
olika projekt beaktades också förekomsten av respektive art.  

Därefter kombinerades mortalitetsrisken i samband med specifika projekttyper med den 
allmänna mortalitetskänsligheten (MGI) i form av ett index för mortalitetskänslighet relaterade 
till specifika projekttyper (vMGI).  

För att ytterligare belysa detta innebär en ”hög kollisionsrisk” med kraftledningar, vindturbiner 
eller vägar inte automatiskt en ”betydligt ökad mortalitetsrisk” (sensu naturvårdslagstiftning) 
för arter som uppvisar en naturlig mortalitet om 50–60 %. Mer drastiska exempel är insekter 
(t.ex. många fjärilar och dagsländor), med hög kollisionsrisk på vägarna, men där 100 % av de 
fullbildade individerna dör naturligt varje år. Autekologin hos dessa djur innebär att de är 
anpassade till stora förluster (hög naturlig mortalitet, låg livslängd, hög reproduktionshastighet, 
stor populationsstorlek). För kortlivade arter är därför vissa risker för antropogen mortalitet till 
följd av infrastruktur mycket mindre betydande än för långlivade arter med låg naturlig 
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mortalitet och reproduktion (k-strateger). Med hjälp av MGI-metoden beaktas dessa 
autekologiska aspekter och skillnader vid bedömningen av de projektspecifika 
mortalitetsriskerna. 

Slutligen måste varje enskilt fall bedömas utifrån projektets potentiella konflikt med antalet 
individer av de berörda arterna. För detta ändamål tillämpas en ”konstellationsspecifik risk” 
(KSR). Bedömningen av denna risk bygger på områdesspecifik information och 
projektparametrar. 

Sammanfattningsvis kan indexet för mortalitetskänslighet (MGI) inte ersätta bedömningen av 
mortalitet i varje enskilt fall. I stället bidrar de differentierade klassificeringarna till att objektivt 
bedöma mortalitetsriskerna, t.ex. inom ramen för förordningen om begränsning av påverkan 
(enligt den tyska federala naturskyddslagen) eller bestämmelserna i artikel 6 (lämplig 
bedömning) och artikel 12 (artskydd) i habitatdirektivet eller bestämmelserna i direktivet om 
miljöansvar. Syftet med metoden är att tillhandahålla ett standardiserat sätt att bedöma 
effekterna av mortalitet hos arter och därmed öka konsekvensbedömningarnas objektivitet och 
öppenhet. 

Bernotat, D. & Dierschke, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20 september 

2016. – Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

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

 

Italien. Nationella riktlinjer för bedömningar i enlighet med artikel 6.3 och 6.4 i 

habitatdirektivet 

Italien har nyligen offentliggjort nationella riktlinjer som beskriver förfarandena för 
förhandsbedömning, lämplig bedömning och genomförande av undantag i enlighet med artikel 
6.3–6.4 i habitatdirektivet. 

Dokumentet utarbetades av en arbetsgrupp bestående av företrädare för nationella och 
regionala myndigheter och offentliga förvaltningar med behörighet på området 
konsekvensbedömning. Dokumentet beaktar de förslag som inkommit under kontrollen av 
ändamålsenligheten och kommissionens uppdatering av vägledningen om artikel 6. 

Riktlinjerna syftar till att på nationell nivå harmonisera genomförandet av artikel 6.3–6.4. I 
riktlinjerna förordas att planer, program, projekt, insatser och verksamheter (P/P/P/I/A) ingår i 
förfarandet, alltså inte bara planer och projekt. Ett specifikt format för förhandsbedömning 
tillhandahålls för att säkerställa en enhetlig strategi i detta skede och för att standardkriterier 
ska tillämpas för utvärdering på nationell nivå. Ett specifikt ”format för exploatörer” har också 
utarbetats för presentation av relevant information om planer, program, projekt, insatser och 
verksamheter (P/P/P/I/A). Beträffande den lämpliga bedömningen innehåller riktlinjerna 
detaljerade specifikationer om dess innehåll och den information som ska beaktas, särskilda 
bestämmelser och element som ska ingå i studien samt en kvalitativ och kvantitativ analys av 
betydelsen av effekterna på Natura 2000-områden.  

När det gäller undantaget enligt artikel 6.4 behandlar riktlinjerna utvärderingen av alternativa 
lösningar i ett särskilt kapitel. I riktlinjerna betonas att denna utvärdering formellt, och i samtliga 
fall, fortfarande är en förutsättning för att medge det undantagsförfarande som föreskrivs i 
artikel 6.4. Detta gäller även om man anser att utvärderingen som sker vid en lämplig bedömning 
även bör ge möjlighet att rikta förslaget mot lösningar med lägre miljöpåverkan.  

I riktlinjerna beskrivs också kriterierna för att verifiera de tvingande orsakerna som har ett 
väsentligt allmänintresse, samt metoderna för att identifiera och genomföra lämpliga 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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kompensationsåtgärder. Där finns också förtydliganden om kontrollen av 
kompensationsåtgärderna samt anmälningsförfarandet till Europeiska kommissionen genom att 
tillämpligt formulär fylls i. När det gäller kompensationsåtgärder föreslås följande 
kompensationskvoter som ett minimum: 2: 1-kvot för prioriterade livsmiljöer och/eller arter av 
gemenskapsintresse (även giltigt för prioriterade arters livsmiljöer). 1,5: 1-kvot för livsmiljöer 
och/eller arter av gemenskapsintresse (även giltigt för arters livsmiljöer). 1: 1-kvot för ytterligare 
livsmiljöer, arter eller arters livsmiljöer. 

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

 

BEDÖMNING AV EFFEKTERS BETYDELSE FÖR NATURA 2000-OMRÅDET 

(DEL AV FORMATET FÖR FÖRHANDSBEDÖMNINGEN SOM INGÅR I DE NATIONELLA 
RIKTLINJERNA I ITALIEN)  

1. LIVSMILJÖER AV GEMENSKAPSINTRESSE 

Livsmiljöer av gemenskapsintresse (Bilaga I HD) som berörs av förslaget: 

 ........ 

 ........ 

Möjlig förlust av livsmiljöer av gemenskapsintresse: 

- Livsmiljökod: ................ 

- Upprepa för varje berörd livsmiljö 

□ Nej □ Ja 

 □ Permanent 

 □ Tillfällig 

 

Möjlig fragmentering av livsmiljöer av gemenskapsintresse: 

- Livsmiljökod: ................ 

- Upprepa för varje berörd livsmiljö 

□ Nej □ Ja 

   □ Permanent 

     □ Tillfällig 

 

2. ARTER OCH ARTERS LIVSMILJÖER AV GEMENSKAPSINTRESSE 

Arter av gemenskapsintresse (bilaga II i habitatdirektivet/HD och artikel 4 i 
fågeldirektivet/FD) som berörs av förslaget: 

 ........ 

 ........ 

Möjlig störning av arter av gemenskapsintresse: 

– Arter: ……………………………………………………………… 

– Upprepa för varje berörd art 

□ Nej □ Ja 

     □ Permanent 

     □ Tillfällig 

 

Möjlig direkt/indirekt förlust av arter av gemenskapsintresse 
(upprepa för varje berörd art): 

– Art: ……………………………………………………………… 

– Antal individer, par,... från SDF 

□ Nej □ Ja 

Uppskattad 
minskning (antal 
individer, par...)  

Möjlig förlust/fragmentering av arters livsmiljöer: □ Nej □ Ja 

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

– Artens livsmiljö: 

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

(Upprepa för varje berörd arts livsmiljö) 

     □ Permanent 

     □ Tillfällig 

 

3. KUMULATIV KONSEKVENSBEDÖMNING 

Kan andra planer, projekt, insatser eller verksamheter (P/P/I/A) orsaka betydande kumulativa 
och/eller synergieffekter på det berörda Natura 2000-området tillsammans med förslaget i 
fråga? 

      □ Ja □ Nej 

Om ja, ange vilka andra planer, projekt, insatser eller verksamheter (P/P/I/A) och beskriv hur 
de kommer att påverka området på ett betydande sätt, tillsammans med det förslag som 
övervägs: 

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

4. UTVÄRDERING AV INDIREKTA EFFEKTER 

Kan förslaget leda till indirekta effekter på Natura 2000-området? 

      □ Ja □ Nej 

Om ”ja”, ange vilka:  

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

5. BEDÖMNING I SAMMANFATTNING 

Kan P/P/P/I/A orsaka direkta, indirekta och/eller kumulativa effekter, inbegripet potentiella 

effekter, på livsmiljöer av gemenskapsintresse? 

      □ Ja □ Nej 

Om ”ja”, varför?  

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

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

Kan P/P/P/I/A orsaka direkta, indirekta och/eller kumulativa effekter, inbegripet potentiella 

effekter, på arter av gemenskapsintresse? 

      □ Ja □ Nej 

Om ”ja”, varför?  

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

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

Kan P/P/P/I/A orsaka direkta, indirekta och/eller kumulativa effekter, inbegripet potentiella 

effekter, på Natura 2000-områdets eller Natura 2000-områdenas integritet? 

      □ Ja □ Nej 

Om ”ja”, varför?  

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

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

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

6. SLUTSATS AV FÖRHANDSBEDÖMNINGEN 

Slutsatser och motiveringar (motiverat yttrande):  

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

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

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

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

7. RESULTAT AV FÖRHANDSBEDÖMNINGEN: 

□ Positivt: Inget behov av lämplig 
bedömning. 

□ Negativt: Lämplig bedömning krävs. 

Källa: Riktlinjer för utvärdering av effekter på Natura 2000-områden (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 Lämplig bedömning av ett nationellt elprogram i Irland – bedömning av kumulativa 

effekter 

Grid25 Implementation Programme (IP) är en plan för utbyggnaden av elnätet i Irland fram till 
2025. Det syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar och tillförlitlig försörjning från förnybara 
och konventionella källor till städer, mindre samhällen, hushåll och andra viktiga marknader där 
el krävs.   

De viktigaste bestämmelserna genomförandet av programmet (IP) fram till 2025 är följande:  

• Uppgradering av 2 530 km av det befintliga elnätet och 

• uppbyggnad av 828 km ny infrastruktur.  

Grid25 IP är en strategi på hög nivå och ger därmed en indikation på de typer av infrastrukturkrav 
som sannolikt kommer att uppstå i framtiden, mot bakgrund av regeringens politik för förnybar 
energi och den förväntade ökningen av efterfrågan. Men den föreskriver inte exakt placeringen 
av infrastruktur såsom produktionsanläggningar eller transformatorer, eller ledningarna 
sträckning. I stället innehåller programmet en vägledande översikt över den allmänna strategi 
som föreslås för den framtida utbyggnaden av nätet. 

Programmet har genomgått en lämplig bedömning i enlighet med artikel 6.3 i habitatdirektivet. 
Eftersom IP omfattar hela Republiken Irland och kan leda till synergieffekter bortom Irlands 
gränser genomfördes en förhandsbedömning som undersökte samtliga Natura 2000-områden i 
Republiken Irland och i Nordirland.  

En preliminär undersökning av de typer av effekter som kan uppstå till följd av IP genomfördes. 
Typen av påverkan beror på vilken typ av infrastruktur som byggs upp, inbegripet följande:  

 Anläggningsbaserad infrastruktur, t.ex. elkraftverk, transformatorer osv.  

 Linjär infrastruktur, t.ex. luftledningar, underjordiska kablar. 

Effekter som potentiellt skulle kunna uppstå vid genomförandet av IP kategoriserades under ett 
antal rubriker:  
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 Förlust/minskning av livsmiljöarealen. 

 Störning av viktiga arter. 

 Fragmentering av livsmiljötypen eller av arters livsmiljö. 

 Minskad arttäthet. 

 Förändringar i nyckelindikatorer för bevarandevärden, såsom minskad vattenkvalitet 
och vattenmängd. 

På grund av IP:s karaktär gjordes en allmän beskrivning av effekterna, medan de identifierades 
specifikt för samtliga områden som förhandsbedömdes. Under förhandsbedömningen 
identifierades omkring 340 särskilda bevarandeområden (SAC) och 97 särskilda skyddsområden 
(SPA) som eventuellt skulle kunna påverkas direkt eller indirekt genom utvecklingen av den 
infrastruktur som föreslås av IP. Ytterligare 18 särskilda bevarandeområden (SAC) och 2 särskilda 
skyddsområden i Nordirland kan påverkas av gränsöverskridande förbindelseledningar.  

Vid den lämpliga bedömningen övervägdes sedan de potentiella negativa effekter som uppstått 

till följd av tillämpningen av IP enskilt eller i kombination med andra planer, program och/eller 

projekt. Bedömningen av de kumulativa effekterna behandlades först för att säkerställa att 

dessa effekter beaktades på rätt sätt vid bedömningen av IP:s potentiella betydande effekter. 

Bedömning av kumulativa effekter 

I bedömningen identifierades de viktigaste planer, politiska strategier och program (på nationell, 
regional och landskapsnivå) som sannolikt kommer att leda till utbyggnad som kan ge upphov 
till effekter som kan kombineras med eller interagera med effekterna av IP för Grid25. Analysen 
krävde kunskap om de sannolika effekterna av samtliga planer/ utbyggnader som övervägdes. 
Trots att det fanns begränsad information om de sannolika effekterna av vissa planer kunde man 
ändå identifiera interaktioner som ger upphov till kumulativa effekter för vissa planer. Några 
exempel ges i tabellen nedan.  

Politisk strategi, plan, 
program och/eller 
projekt  

Interaktioner som ger kumulativa effekter  

Nationellt (exempel) 

Transport 21-
programmet 

Potentiella kombinerade effekter kan uppstå när nya eller 
uppgraderade transportkorridorer byggs i linje med ny eller 
uppgraderad infrastruktur för överföring. Följande effekter kan ingå:  

 Förlust och störning av livsmiljöer. Alla utsedda markområden kan 
påverkas, beroende på var infrastrukturen och överföringslinjerna 
är belägna/riktade. 

 Ändringar av lokal hydrologi och påverkan på angränsande 
livsmiljöer. Det är mest sannolikt att livsmiljöer som är beroende 
av grundvatten kommer att påverkas, t.ex. våtmarker som 
turloughs och mossar.  

 Föroreningar av sediment och därmed sammanhängande 
hydrologiska effekter när ytvattenberoende arter och livsmiljöer 
påverkas. Lax, nejonöga, vitfotad flodkräfta Austropotamobius 
pallipes  och flodpärlmussla kan påverkas. 

 Föroreningar av ytvatten och grundvatten från utsläpp (t.ex. 
bränslen, smörjmedel, betong) under utbyggnaden. Lax, 
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nejonöga, vitfotad flodkräfta Austropotamobius pallipes  och 
flodpärlmussla kan påverkas.  

 Störningar av arter under bygg- och underhållsverksamhet. Arter 
som kan komma att påverkas omfattar häckande och 
övervintrande fåglar i särskilda skyddsområden vid kuster och 
sötvatten. Utter och kungsfiskare kan påverkas, där 
exploateringen sker i närheten av eller genom vattendrag. 
Fladdermöss kan påverkas, där exploateringen omfattar skogar, 
häckar eller boplatser. 

 Risk för kollisioner med fåglar där luftledningar installeras nära 
särskilda bevarandeområden eller korsar fåglars flygvägar.  

Regional (exempel) 

Regionala 
avfallshanteringsplaner  

Potentiella kombinerade effekter kan uppstå när ny 
avfallsinfrastruktur och ny överföringsinfrastruktur installeras 
tillsammans inom eller i närheten av ett utsett område.  

Sannolika betydande effekter beskrivs ovan.  

Län (grevskap i exemplet) 

Utvecklingsplaner  
för län (grevskap) och 
städer  

Potentiella kombinerade effekter kan uppstå när det finns ett krav 
på att tillhandahålla ny infrastruktur genom genomförande av 
utvecklingsplaner för län (grevskap) och städer. Relaterad 
infrastruktur för överföring kan leda till sannolika betydande 
effekter enligt beskrivningen ovan.  

 

Projekt 

Projekt för 
energiproduktion till 
havs  

Kombinerade effekter kan uppstå vid gränssnittet mellan offshore-
infrastruktur och infrastruktur på land. Följande effekter kan uppstå:  

 Förlust och störning av livsmiljöer. Alla utsedda markområden kan 
påverkas, beroende på var infrastrukturen och överföringslinjerna 
är belägna/riktade. Förlust av livsmiljöer kan också förekomma i 
litorala zoner och kustområden. Förlusten av livsmiljöer kommer 
att öka om kablar under jord installeras.  

 Föroreningar av sediment och därmed sammanhängande 
hydrologiska effekter när ytvattenberoende arter och livsmiljöer 
påverkas. Lax, nejonöga, vitfotad flodkräfta Austropotamobius 
pallipes  och flodpärlmussla kan påverkas. 

 Föroreningar av ytvatten och grundvatten från utsläpp (t.ex. 
bränslen, smörjmedel, betong) under utbyggnaden. Lax, nejonöga, 
vitfotad flodkräfta Austropotamobius pallipes  och flodpärlmussla 
kan påverkas.  

 Störningar av arter under bygg- och underhållsverksamhet. Arter 
som kan komma att påverkas omfattar häckande och 
övervintrande fåglar i särskilda skyddsområden vid kuster och 
sötvatten. Marina däggdjur kan påverkas, där infrastruktur till havs 
sammanlänkas med infrastruktur på land. Utter och kungsfiskare 
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kan påverkas, där exploateringen sker i närheten av eller genom 
vattendrag. Fladdermöss kan påverkas, där exploateringen 
omfattar skogar, häckar eller boplatser. 

I bedömningen drogs slutsatsen att utvecklingen av en ny infrastruktur för energiproduktion i 
kombination med annan ekonomisk exploatering potentiellt kommer att leda till förlust av 
livsmiljöer och/eller arter, fragmentering av arter populationer och förändringar av 
vattenkvaliteten/kvaliteten. Dessa potentiella konflikter kan begränsas genom åtgärder som 
beskrivs senare i den lämpliga bedömningen, och de kan hanteras genom miljöbedömningar på 
lägre nivå, beroende på vad som är lämpligt. 

Bedömning av potentiella betydande effekter och förslag till begränsande åtgärder 

Som tidigare nämnts ger programmet för genomförande (IP) av Grid25 en vägledande översikt 
över den allmänna strategi som föreslås för den framtida utvecklingen av nätet och föreskriver 
inte exakt var infrastrukturen ska lokaliseras. Detta leder till att bedömningen begränsas till en 
viss nivå och därför måste bedömningen av potentiella betydande effekter göras i allmänna 
termer. Därför genomfördes en allmän undersökning av påverkan och känslighet. I 
bedömningen identifierades vilka typer av effekter på livsmiljöer och arter som kunde förutses 
beträffande följande huvudkomponenter i programmet för genomförande (IP):  

 Luftledningar. 

 Ledningar under jord. 

 Uppförande av nya transformatorstationer och utbyggnad av befintliga 
transformatorstationer. 

 Förstärkning av ledningar i överföringssystemet i regionerna. 

De sistnämnda undersöktes och de viktigaste känslighetsfaktorerna i varje region identifierades. 
Därefter formulerades utkast till rekommendationer för att undvika de förväntade effekterna. 
Det innebar t.ex. att vissa särskilt känsliga områden skulle undvikas vid förstärkningen av 
överföringssystemet i regionen, uppmuntran till lokalisering av transformatorstationer och 
luftledningsvägar i urbana områden eller i områden som innehåller täta korridorer av uråldriga 
bosättningar, samtidigt som det gällde att undvika mer känsliga bergsområden i landsorten, osv.  

I bedömningen identifierades också effekterna för ett antal nätverksprojekt som framskridit till 
ett skede då de hade utformats i detalj (även om projektens lokalisering och sträckning ännu 
inte hade fastställts) på Natura 2000-områden i närheten, och som därför kan påverkas av de 
enskilda projekten i fråga.  

På grund av att programmet för genomförande (IP) av Grid25 är av strategisk karaktär gick det 
inte att slutgiltigt fastställa att IP inte kommer att påverka Natura 2000-nätets integritet 
negativt. Därför föreslogs begränsande åtgärder för att säkerställa att betydande effekter 
undviks.  

Två nivåer av begränsande åtgärder har föreslagits. Den första nivån av åtgärder kommer att 
vara vägledande för den strategiska metoden som syftar till att begränsa effekterna. Den andra 
nivån av begränsande åtgärder är mer specifika vad gäller effekter och ska tillämpas när 
betydande effekter identifieras efter miljökonsekvensbedömningen (MKB) på projektnivå och 
den lämpliga bedömningen. 

Allmänna begränsande åtgärder beskrivs för de huvudsakliga effektkategorier som identifierats 
och för de huvudsakliga livsmiljöer och arter som kan påverkas. Beträffande allmän förlust och 
störning av livsmiljöer beskrivs t.ex. åtgärder för att undvika och begränsa skador på mossar och 
andra torvmarker, fåglar, fladdermöss, uttrar, vattenberoende livsmiljöer och arter, 
sötvattenspärlmusslor, andra skyddade arter osv.  
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När begränsande åtgärder beaktas kommer man i första hand att prioritera att effekter undviks 
och se till att de mildras om de inte kan undvikas. Dessutom kommer alla projekt på lägre nivå 
som uppkommer vid genomförandet av programmet att bli föremål för lämplig bedömning när 
ytterligare detaljer om utformning och lokalisering är kända.  

När begränsande åtgärder har införlivats anses det att programmet för genomförande (IP) av 
Grid25 inte kommer att leda till någon betydande negativ påverkan på Natura 2000-nätets 
integritet. Alla projekt som ska genomföras inom ramen för IP kommer dock att granskas och 
vid behov bli föremål för en lämplig bedömning. 

Källa: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme. Finns 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. TVINGANDE ORSAKER SOM HAR ETT VÄSENTLIGT ALLMÄNINTRESSE  

2.1  Exempel på olika typer av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse och 

deras motivering 

Artikel 6.4 i habitatdirektivet  

”Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, trots en negativ 

bedömning av konsekvenserna för området måste genomföras av tvingande orsaker som har 

ett väsentligt allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär, skall 

medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att Natura 

2000 totalt sett förblir sammanhängande. Medlemsstaten skall underrätta kommissionen om 

de kompensationsåtgärder som vidtagits. 

Om det berörda området innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art, är de 

enda faktorer som får beaktas sådana som berör människors hälsa eller den allmänna 

säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön eller, efter ett yttrande från kommissionen, 

andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse.” 

 

I. Tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse av social eller ekonomisk 
karaktär (område med icke-prioriterade målegenskaper) 

Projekt: Förslag om uppgradering av en befintlig vattenbehandlingsanläggning vid Lough Talt, 
Co. Sligo (Irland, 2019).  

Beskrivning av projektet och Natura 2000-området:  

Sedan 1950-talet har en flodmynning i Lough Talt, som är en del av det särskilda 
bevarandeområdet SAC IE0000633 (Lough Hoe Bog), utgjort dricksvattenkälla för en befolkning 
på över 13 000 invånare via en enda vattenreningsanläggning (WTP). En uppgradering av 
anläggningen krävs för en konsekvent dricksvattenförsörjning som motsvarar de nuvarande 
nivåerna för vattenuttag. Vid de hydrogeologiska undersökningarna drogs slutsatsen att 
vattenuttaget under längre perioder av torka bidrar till en betydande minskning av sjönivån, 
vilket har en negativ påverkan på livsmiljön för kalkkärrsgrynsnäckan Vertigo geyeri. För att 
undvika påverkan krävs att vattenuttaget minskar med cirka 50 % under en betydande del av 
året.  

Även om någon förekomst av V. geyeri inte har registrerats på anläggningen sedan 2007, anses 
populationen vara viktig på nationell nivå och måste återställas. De föreslagna 
bevarandeåtgärderna kommer att förbättra livsmiljöförhållandena genom ett system för 
bevattning och våtmarksrestaurering. Åtgärderna minskar dock inte den historiska förlusten av 
arten på grund av högt vattenuttag. Det föreslagna projektet kommer att fortsätta förändra den 
abiotiska och biotiska dynamik som definierar strukturen och funktionen hos populationen av 
V. geyeri och därmed orsaka förseningar för dess bevarandemål.  

Alternativa lösningar  

Sju alternativ som inkluderade scenariot att planen/projektet inte genomförs (nollalternativet) 
bedömdes utifrån sina hälsoeffekter, sociala och ekologiska effekter. Det enda tillgängliga 
alternativet på kort sikt är att uppgradera behandlingen på den befintliga 
vattenreningsanläggningen för att förbättra barriären mot parasitiska protozoer och höga halter 
av miljöförorenande trihalometaner. Uppgraderingen kommer att ge vatten som är säkert att 
dricka för lokalbefolkningen i cirka 7–10 år medan en långsiktigt hållbar lösning utvecklas och 
genomförs. 
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Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: 

Tillhandahålla säkert och tillförlitligt dricksvatten till en befolkning på över 13 000 invånare. 

Föreslagna kompensationsåtgärder: 

En hållbar population av kalkkärrsgrynsnäckan ska återställas på det särskilda 
bevarandeområdet (SAC). Det ska ske genom ett detaljerat program för tillfällig bevattning av 
det centrala kalkkärrets livsmiljö tills trycket från vattenuttaget avlägsnas från området. I 
kombination med bevattningen föreslås en kontinuerlig övervakning av bevattningssystemets 
funktion och stegvisa förflyttningar av snäckor till kalkkärrets livsmiljö under fyra år. 
Förflyttningen inleds med mindre känsliga arter och kulminerar sedan med Vertigo geyeri som 
flyttas från ett annat särskilt bevarandeområde där artens bevarandetillstånd är gynnsamt. 

II. Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: Skydd av liv och 
egendom 

Projekt: Genomförande av ett riktat översvämningsskydd för poldern Rösa (Tyskland, 2014).  

Beskrivning av projektet och Natura 2000-området:  

Syftet med projektet är att uppgradera de nuvarande strukturerna för översvämningsskydd för 
en torr polder bredvid byn Rdena upp till skyddsnivån HQ200 (toppnivå vid maximalt 
vattenutflöde en gång inom en 200-årsperiod) Projektets huvuddelar består av följande: En cirka 
7,5 km lång sträcka med återställda vallar, 5 m breda vid basen och 3 m breda på krönet. Nya 
installationer för inflöde och utflöde. Två vallar för översvämningsskydd med en längd om 1 225 
m och 310 m. De nuvarande vallarna ger endast skydd mot HQ100, men på grund av 
oförutsägbara extrema väderförhållanden är översvämningar som överskrider denna nivå 
sannolika och kan allvarligt skada bostäder och industri som är lokaliserade nedströms den 
nuvarande poldern.  

Projektet ska genomföras inom ramen för SAC DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch, vilket 
påverkar följande livsmiljötyper genom direkt markexploatering: 6430: 604 m2 (0,17 % av denna 
livsmiljötyps areal inom det särskilda bevarandeområdet). 6510: 40 665 m2 (20,33 %); 91F0: 456 
m2 (0,46 %). Enligt den officiella tyska metoden för bedömning av påverkan anses alla dessa 
effekter vara ”betydande” (inbegripet de som uppenbarligen innebär försumbar 
markexploatering, eftersom många andra faktorer än den egentliga markexploateringens 
procentandel beaktas). 

Alternativa lösningar  

Det finns inget projektalternativ på grund av floddalens karaktär. Sökandet efter alternativ ledde 
dock till många smärre justeringar i projektet, vilket kan minska dess negativa effekter (t.ex. 
ändring av vallens lutning vilket möjliggör att gräsmarker kan återetableras, samt smärre 
förflyttningar av vallar och murar osv.). 

Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: 

Poldervallen måste byggas för att öka vallens säkerhet och skydda befolkningen från 
översvämningar. Den främsta motiveringen till tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse är därför kopplad till den allmänna säkerheten och människors hälsa.  

Föreslagna kompensationsåtgärder: 

Livsmiljötyp 6430 kommer att skapas inom det särskilda bevarandeområdet i förhållandet 1:8. 
Livsmiljötyp 6510 kommer att återskapas på vallens sluttningar, huvudsakligen utanför det 
särskilda bevarandeområdet i förhållandet 1:5. De förlorade skogslivsmiljöerna 91F0 (med 
kvalitet ”D”) kommer att kompenseras genom plantering av en ny skog med samma 
artsammansättning med kvoten 1: 4 samt plantering av träd i ett ”skogsbryn” längs befintliga 
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skogar i förhållandet 1:16, de allra flesta utanför området. För att nätet totalt ska förbli 
sammanhängande kommer det särskilda bevarandeområdets areal att utökas till att omfatta de 
platser där kompensationsåtgärder vidtas. 

III. Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: Andra skäl, inklusive 
sociala och ekonomiska 

Projekt: Offentliga arbeten för höghastighetståg mellan Tours och Bordeaux (Frankrike, 2013).  

Beskrivning av projektet och Natura 2000-området:  

Projektet avser en ny höghastighetståglinje mellan Tours och Bordeaux. Detta inbegriper att 
anlägga en ny linje (302 km) och dess anslutning till befintliga järnvägslinjer (38 km), liksom 
sidovägar, magasin, elanläggningar, över- och underfarter (för jordbruksvägar, viltpassager), 
arbetsplattformar och stödanläggningar.  

Rutten kommer att korsa fyra särskilda skyddsområden (FR5412006 Vallée de la Charente en 
amont d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, FR5412021 Plaines de 
Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) samt två särskilda 
bevarandeområden (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, FR5400405 Coteaux calcaires laine 
de la Mothe St Héray Lezay). De negativa effekterna består i den sannolika förlusten av 1,9 ha 
våtängar och 4,2 ha sekundära livsmiljöer som är viktiga för bevarandet av kornknarr (Crex crex). 
Projektet kommer också att direkt påverka 185 ha och indirekt (genom störning) påverka 2 947 
ha potentiella livsmiljöer för småtrapp (Tetrax tetrax). Projektet kommer att leda till förlust av 2 
ha livsmiljö (fukthedar) för praktfjärilen Coenonympha oedippus. Dessutom förstörs 0,35 hektar 
av en av de bästa förekomsterna av livsmiljön 6210 kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler) och 
fragmentera livsmiljöns lokala konnektivitet. 

Alternativa lösningar  

Tre alternativ för sträckningen bedömdes. Höghastighetslinjen ger inte något större utrymme 
för partiella förändringar av sträckningen. Det ledde till slutsatsen att det valda alternativet får 
minst negativa effekter på Natura 2000-områdena samtidigt som det är tekniskt genomförbart. 

Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: 

Den nya sträckan om 340 km mellan Tours och Bordeaux gör denna höghastighetslinje till ett av 
de viktigaste järnvägsprojekten på europeisk nivå. Den kommer att skapa en effektiv förbindelse 
på Atlantkusten som kan möta den ökande efterfrågan på mobilitet. Med en kommersiell 
hastighet på 300 km/h kommer den att underlätta resandet för resenärerna och förbättra 
servicen till städer längs sträckan. Genom en restid om drygt två timmar för att ansluta Paris till 
Bordeaux kommer konkurrensfördelen med järnvägstransporter över flyget att bli avgörande, 
vilket främjar trafikomställningen. Projektet kommer att spela en viktig roll för att stärka den 
transeuropeiska förbindelse som via Atlantkusten förbinder regionerna i norra och östra Europa 
med sydvästra Frankrike och Iberiska halvön. 

Projektet kommer också att främja de berörda territorierna på följande sätt: Förbättra 
konkurrenskraften och expandera marknaderna för regionala företag, Underlätta resor för 
verksamheter som kräver hög mobilitet, ett viktigt argument för nya anläggningar eller 
omlokalisering från Paris till regionerna. Leda till utveckling av turismen, särskilt 
korttidsvistelser. Skapa arbetstillfällen under uppförande och drift. Leda till utveckling av större 
stadsprojekt. För resenärer är tåget ett snabbt och bekvämt transportmedel, 34 gånger säkrare 
än bilen. Ett höghastighetståg kan transportera upp till 1 000 passagerare i 300 km/h. Det är 
också ett energieffektivt och utrymmesbesparande transportsätt.  

Höghastighetståget har en nyckelroll att spela för att minska energikostnaden och utveckla 
regioner på ett hållbart sätt. Det producerar 20 gånger mindre växthusgaser än bilen och 45 
gånger mindre än ett flygplan. Det genererar inga lokala luftföroreningar: Elektriska tåg står för 
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90 % av trafiken. För samhället är kostnaden, i form av föroreningar, olyckor och 
klimatpåverkan, för att transportera passagerare eller gods på väg 4,5 gånger högre än på 
järnväg.  

Föreslagna kompensationsåtgärder: 

35 ha förvärvades för att kompensera för kornknarrens förlust av 6,1 ha livsmiljö. Småtrappen 
kommer att omfattas av ett kompensationssystem i tre särskilda skyddsområden om 702 ha: 
160 ha kommer att förvärvas och 542 ha kommer att ingå i ett förvaltningskontrakt med 
åtgärder i enlighet med skötsel- och förvaltningsplanerna för särskilda skyddsområden. Ett 
övervakningsprogram planeras och ett privat organ kommer att delta i ett program för 
återinförande. 5 ha mark med livsmiljötyp 6210 kommer att förvärvas (kompensation 1: 14). 

IV. Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: Andra skäl till ett 
yttrande från kommissionen 

Projekt: Fördjupning av Donaus vattenväg mellan Straubing och Vilshofen. Avsnittet 
Straubing-Deggendorf (Tyskland, 2019). 

Beskrivning av projektet och Natura 2000-området:  

På sträckan mellan Straubing och Deggendorf (cirka 40 km) i Donau har det inte införts några 
villkor för navigering under lågvattenperioderna (djup 2 m), i motsats till avsnitten uppströms 
(2,90 m) och nedströms (2,70 m), vilket gör denna sträcka till en flaskhals. Djup på 2,50 m kan 
endast nås vid medelhögt vattenstånd som bara förekommer 144 dagar/år. Syftet med projektet 
är att övervinna detta navigeringshinder och att bygga bättre översvämningsskydd. Den slutliga 
utformningen kommer att leda till att flodbädden fördjupas med 20 cm till -2,20 m jämfört med 
dagens låga vattenstånd om -2,00 m. Flodbädden fördjupas dessutom med ytterligare 45 cm till 
-2,65 m längs ett avsnitt om 9,7 km. Samtidigt bör skyddsåtgärderna mot översvämningar ge 
skydd mot Q100 (maximal vattenföring en gång inom en 100-årsperiod). 

I projektavsnittet Straubing-Vilshofen förekommer det högsta antalet olyckor på grund av 
farledens aktuella profil. I studien anges antalet olyckor till 39 per år (2004), vilket ökar till 55,4 
fram till 2025 på grund av den ökande transportvolymen. 

Projektet kommer att påverka ett stort särskilt bevarandeområde om 4 720 ha: DE7142301 
Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen. Troliga betydande effekter, både direkta, 
indirekta och i kombination, identifierades för 7 fiskarter, 1 fjärilsart, 1 blötdjursart samt 7 
livsmiljötyper, inklusive den prioriterade livsmiljön 91E0* Alluviala lövskogar med Alnus 
glutinosa och Fraxinus excelsior. 

Alternativa lösningar  

Utöver den valda projektutformningen utvärderades fyra andra alternativ samt nollalternativet 
noggrant. Inget av alternativen skulle ge en betydligt mindre påverkan än det valda alternativet, 
eftersom de antingen skulle täcka en större del av det särskilda bevarandeområdet än det 
föreslagna projektet eller skulle påverka en större livsmiljö för skyddade arter avsevärt.  

Motivering till tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse: 

a) Möter målet för den nationella och europeiska transportpolitiken: Genom att Donau 
fördjupas mellan Straubing och Vilshofen försvinner en flaskhals i den befintliga förbindelsen 
mellan Nordsjön och Svarta havet via Rhen, Main, kanalen Main-Donau och Donau. Enligt EU:s 
förordning nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) utgör Donaus federala vattenväg en del av stomnätet i TEN-T och är av 
stort ekonomiskt intresse för Europa. 

b) Bättre anslutbarhet för inlandshamnar: Projektet kommer att förbättra 
navigeringsförhållandena i projektområdet när vattennivåerna i Donau är låga. Till skillnad från 
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andra transportvägar har sjöfarten på Donau fortfarande fri transportkapacitet, som skulle 
kunna användas effektivare genom att fartygsfarleden fördjupas.  

c) Säkerhet och enkel navigering: Om projektet genomförs, skulle antalet olyckor kunna minskas 
från förväntade 55,4 till 42,4 per år, trots den ökade trafiken. 

d) Förväntad ökning av transporter: Godsvolymen förväntas öka från 7,0 miljoner ton/år (2007) 
till 9,7 miljoner ton/år senast 2025 eller öka med 50 % till 10,5 miljoner ton/år. 

Föreslagna kompensationsåtgärder: 

Alla berörda livsmiljötyper, inbegripet den prioriterade livsmiljön 91E0*, kommer att 
kompenseras genom att nya livsmiljöer skapas i förhållandet 3:1. Nya gräsmarker kommer att 
skapas som livsmiljöer för fjärilen mörk blodtoppblåvinge Maculinea nausithous. Nya livsmiljöer 
kommer även att skapas för den tjockskaliga målarmusslan Unio crassus i form av nya flodöar 
och flodgrenar (de sistnämnda kommer även att gynna de drabbade fiskarterna). Långsiktig 
övervakning och bevarandeförvaltning av nya livsmiljöer planeras. 

Kommissionens yttrande (fullständig version offentliggjord 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. KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

3.1 Exempel på kompensationsåtgärder enligt artikel 6.4 

Plan eller projekt 

Långdistanslinje för järnvägstrafik mellan två knutpunkter och 
förnyelse av en 100 år gammal bro i Baden-Württemberg 
(Tyskland).  

Projektet omfattar landsträckor som kombineras med tunnlar. 

Natura 2000-område 

som påverkas 
Det berörda området är DE 7220-311 ”Glemswald und Stuttgarter 
Bucht” (3 813 ha, som har 31 delområden). 

Påverkan 

Påverkan till följd av markexploatering och efterföljande förlust 
och försämring av livsmiljöer, inklusive avverkning av mogna träd. 
De tillgångar av gemenskapsintresse som påverkas är följande: 

Arter: Population av den prioriterade arten läderbagge, 
Osmoderma eremita, som ingår i habitatdirektivets bilaga II, med 
gynnsam bevarandestatus. 

Livsmiljö: 6510 Slåtterängar i låglandet (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Kompensationsåtgärder 

– 50 ha mark utses till Natura 2000-område nära ett nationellt 
naturreservat (Neuweiler Viehweide). 

– Skötsel och förvaltning av det utsedda området som är inriktat 
på *Osmoderma eremita genom att de grundläggande ekologiska 
förhållanden som krävs för artens överlevnad återskapas. 

Den förvaltade, utsedda landområdet förbinder två befintliga 
skyddade kärnområden som varit isolerade, med ekologisk 
kanteffekt för de prioriterade arterna. Resultatet av den riktade 
förvaltningen förväntas leda till att en gynnsam bevarandestatus 
för de prioriterade arterna bibehålls. 

Källa: C(2018) 466 final, 30.01.2018. 

 

Plan eller projekt Väg B173 mellan orter i Bayern (Tyskland) 

Natura 2000-område 

som påverkas 

Det berörda området är DE 5833-371 Maintal von Theisau bis 
Lichtenfels, område av gemenskapsintresse (SCI) (872 ha), som till 
stor del sammanfaller med det särskilda skyddsområdet (SPA) DE 
5931-471.02 Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und 
Steinach.  

SPA-området är mer drabbat i fråga om areal än SCI-området. 
Områdets funktionalitet är kopplad till nio andra Natura 2000-
områden i den kontinentala biogeografiska regionen. Områdena 
består av svämplansmiljöer med stillastående och rinnande 
vatten.  

Påverkan 
Vägsträckningen korsar Natura 2000-nätet och utövar påverkan 
genom markexploatering (förlust av livsmiljöer) och 
störning/försämring av livsmiljöer och arter under uppbyggnaden 
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och driften av vägen, främst till följd av kvävedeposition. I detalj 
innebär detta följande: 

Livsmiljötyper i bilaga I som påverkas av projektet: 6, varav en är 
prioriterad (91E0*). 

Arter i bilaga II som berörs: 5, varav 3 även i bilaga IV.  

Betydande påverkan på följande: 

Habitatdirektivet, bilaga I, livsmiljötyperna 3150, 6430, 6510 och 
91E0* 

Fågeldirektivet, bilaga I, fågelarten brun kärrhök, Circus 
aeruginosus  

Kompensationsåtgärder 

Kompensationen ska vara proportionell för att balansera 
förlusterna av livsmiljöer med bestämmelsen att Natura 2000-
nätet totalt sett ska förbli sammanhängande, med beslut om 
följande kvoter: 

1:3-kvot för livsmiljötyperna 3150, 6430 och 91E0* 

1:6 för 6510. 

Området av särskilt gemenskapsintresse utvidgas med 2 ha. 

Vassbäddar skapas som livsmiljö för Circus aeruginosus. 

Finansieringsplan och övervaknings- och utvärderingsplan. 

Europeiska kommissionen anger följande villkor för denna 
kompensationsplan: 

– Genomförandet ska utföras enligt den arbetsplan som de tyska 
myndigheterna har lagt fram för Europeiska kommissionen. 

– Övervaknings- och utvärderingsrapporter ska presenteras enligt 
den arbetsplanenligt överenskommelsen med de tyska 
myndigheterna. Rapporten ska vara tillgänglig för allmänheten via 
Internet. 

– Resultaten av övervakning och utvärdering av Natura 2000-nätet 
måste beaktas för att förutse utvärdering och översyn av 
kompensationsåtgärderna och av de begränsande åtgärderna i 
samband med projektet. 

– Tyskland ska uppfylla åtagandena om Natura 2000-nätet för 
område DE-5833-371 enligt artikel 4.4 och artikel 6.1 i 
habitatdirektivet. 

Källa: C(2015) 9085 final, 18.12.2015. 

 

Plan eller projekt 

Nationell väg B 252/B 62: 17,56 km ny väg som förbifartsled för 
kommunerna Münchhausen, Wetter och Lahntal (Hesse).  

Nord-sydlig förbindelse mellan regionerna Paderborn-Korbach och 
Marburg-Gießen. Väg B 62 förbinder Biedenkopf via Cölbe med 
knutpunkterna Gießen-Marburg-Kassel. 
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Den nya vägsträckningen innebär ökning och omlokalisering av 
offentliga infrastrukturen, såsom kommunala vägar, energinät, en 
järnväg och en gasledning. 

Natura 2000-område 

som påverkas 

Den lämpliga bedömningen omfattade flera Natura 2000-områden. 
Slutsatserna var följande:  

Området DE 5017-305 ”Lahnänge zwischen Biedenkopf und 
Marburg”: Påverkas inte negativt av projektet.  

Området DE 5018-401 ”Burgwald”: Området påverkas positivt 
eftersom projektet kommer att förläggas längre bort från området 
och minska merparten av trafikbelastningen på den befintliga 
nationella vägen B 252.  

Området DE 5118-302 ”Obere Lahn und Wetschaft mit 
Nebengewässern”: Projektet kommer att leda till betydande 
påverkan på området. 

Påverkan 

Vägsträckningen för den nationella vägen B 252/B 62 korsar Natura 
2000-nätet på tre platser. Den direkta påfrestningen är förlust av 
livsmiljöer och försämring av livsmiljöer. Det finns barriäreffekter och 
kvävedeposition som leder till generell påverkan på livsmiljöer och 
arter genom störningar och försämring av livsmiljöerna. De tillgångar 
som är föremål för betydande konsekvenser av dessa effekter är 
följande: 

– Habitatdirektivet, bilaga I, livsmiljötyper  

91E0* (alluviala skogar med Alnus glutinosa och Fraxinus excelsior)  

3260 Mindre vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska 
mossor (Ranunculion fluitantis- och Callitricho-Batrachion)  

– Habitatdirektivet, bilaga II, arter 

Cottus gobio och Lampetra planeri  

Alla livsmiljötyper och övriga livsmiljöer för arter i Bilaga I är utsatta 
för betydande effekter till följd av ökad kvävedeposition. Ökad 
sedimentering har betydande negativa effekter för alla 
vattenlevande arter. Den största skadan, direkt och indirekt, är på 
livsmiljötyp 91E0* genom gödning och försurning med kvävegaser.  

Kompensationsåtgärder 

Förlust av livsmiljötyp 91E0* alluviala skogar med Alnus glutinosa och 
Fraxinus excelsior: 

Kompensation för de direkta effekterna: Enligt förhållandet 1:3. 

Kompensation för de indirekta effekterna: Enligt förhållandet 1:2. 

Källa: COM(2012) 3392, 29.5.2012 

 

Plan eller projekt 

Fördjupning och utvidgning av fartygsfarleden i floden Main vid 
avsnitten Wipfeld, Garstadt och Schweinfurt (Bayern/Tyskland) 

Huvudsyftet med projektet är att bredda floden Mains befintliga 
farled mellan dammluckorna vid Wipfeld (milstolpe km 316,12) 
och Ottendorf (milstolpe km 345,29) från 36 m till 40 m och att 
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fördjupa flodens vattenväg från för närvarande 2,50 m till 2,90 m. 
Detta kommer att öka fartygens fysiska manövrerbarhet. 

Påverkan 

Den prioriterade livsmiljötypen av gemenskapsintresse 91E0* 
Alluviala skogar med Alnus glutinosa och Fraxinus excelsior och 
livsmiljötyp 6510 Slåtterängar i låglandet skulle utsättas för 
särskild påverkan. Båda livsmiljötyperna skulle skadas direkt med 
en arealförlust om 9 460 m² för 91E0* och 6 440 m² för 6510. 

Natura 2000-område 

som påverkas 

Den lämpliga bedömningen omfattade ett delnät av Natura 2000-
nätet som gränsade till vattendraget. Slutsatserna från den 
lämpliga bedömningen per Natura 2000-område var följande: 

Området ”Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach” (särskilt 
skyddsområde, SPA): Inga betydande effekter. 

Området ”Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen”, 
(område av gemenskapsintresse, SCI): Betydande effekter. 

Området ”Maintal bei Sennfeld und Weyer” ((område av 
gemenskapsintresse, SCI): Betydande effekter. 

De områden som i hög grad påverkas består av 1 706 ha. 

Kompensationsåtgärder 

Följande proportionalitet ska gälla: 

Livsmiljötyp 6510: Nära 1:7 

Livsmiljötypen 91E0* Nära 1:4  

I det senare fallet tar proportionaliteten hänsyn till att perioden 
för återskapande av livsmiljöerna kan pågå i flera decennier. 

Kompensationsområdet är lokalt, eftersom den ekologiska 
funktionalitet som krävs finns i närheten.  

De berörda Natura 2000-områdena kommer att utvidgas genom 
de föreslagna kompensationsåtgärderna och därefter utses och 
tillkännages av medlemsstaten. Totalt tio åtgärder planeras i 
översvämningsområdet Schweinfurt och Wipfeld. 

 

3.2 Tidsrelaterade aspekter av kompensationsåtgärder 

Tyskland – Tidsrelaterade aspekter på kompensationsåtgärder (utdrag ur LANA 2004)4 

Åtgärder för att säkerställa att området förblir sammanhängande bör, om det är tekniskt möjligt, 
redan genomföras och fungera när skadan uppstår. Enligt kommissionen kan återskapande av 
en lämplig livsmiljö för de berörda arterna endast godtas som en åtgärd för att säkerställa att 
området förblir sammanhängande om ”det område som skapas är tillgängligt när det påverkade 
området förlorar sitt naturvärde”. (EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2000:49). 

Det råder därför ett brett samförstånd bland experterna om att åtgärderna för att säkerställa 
att området förblir sammanhängande bör genomföras redan innan projektet genomförs 
(byggstart), eller åtminstone innan den avsevärda försämringen av det relevanta Natura 2000-
området inleds, så att åtgärderna är redo att tillämpas och så funktionella som möjligt vid 

                                                           
4 LANA/LANA-kommitténs ”interventionsförordning” (2004): Tekniska krav på åtgärder för att 
säkerställa överensstämmelse enligt artikel 34 punkt 5, federala naturskyddslagen (BNatSchG). – Bilaga 
till TOP 4.6 vid det 87:e LANA-mötet den 4–5 mars 2004. 
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tidpunkten för skadan. (Se t.ex. BAUMANN et al. 1999:470, AG FFH 
VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 1999:1704, 
EUROPEAN COMMISSION 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 2003:25). 

I detta avseende hänvisar den federala förvaltningsdomstolen (dom av den 17 maj 2002) också 
till risken för en ”tidsfördröjning i fråga om funktionaliteten”. EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
(2000:50) kräver att kompensationsåtgärden ska vara på plats innan skadan uppstår på det 
område som är kopplat till projektet, såvida det inte kan bevisas att dessa samtidiga åtgärder 
inte krävs för att säkerställa områdets bidrag till Natura 2000-nätet.  

Förseningar i fråga om funktionalitet kan naturligtvis endast tolereras om man med säkerhet 
kan förvänta sig att de åtgärder som vidtas kommer att leda till den kompensation som krävs 
och därmed till att området återställs och förblir sammanhängande (Ramsauer 2000:608). 

I varje enskilt fall måste man därför undersöka om dessa tidsfördröjningar i fråga om 
funktionalitet kan tolereras eller inte, mot bakgrund av syftet att upprätthålla ett ekologiskt 
sammanhang i Natura 2000. Nedan beskrivs kombinationen av faktorer i dessa olika fall (Fall A: 
Fullständig funktionalitet hos åtgärderna krävs för att säkerställa att området förblir 
sammanhängande vid tidpunkten för skadan. Fall B: Fullständig funktionalitet hos åtgärderna är 
inte nödvändigt vid tidpunkten för försämringen).  

Om tidsfördröjningar i fråga om funktionalitet inte kan förenas med respektive bevarandemål, 
måste erkännandet undanhållas som en åtgärd för att säkerställa att området förblir 
sammanhängande. 

Fall A:  Fullständig funktionalitet hos åtgärderna för att säkerställa att området förblir 

sammanhängande vid tidpunkten för försämringen. 

Den livsmiljötyp eller de livsmiljöer som en art behöver måste vara fullt funktionsdugliga innan 
försämringen inträffar, särskilt om det finns risk för förlust av en relevant (partiell) population 
av en art som är skyddad enligt bilaga II till habitatdirektivet eller bilaga I till fågeldirektivet. I 
sådana fall kan endast åtgärder som genomförts på förhand och som redan är effektiva vid 
tidpunkten för interventionen betraktas som tillräckliga för att säkerställa att området förblir 
sammanhängande. Av naturvårdsskäl kan en tidsfördröjning i fråga om funktionaliteten inte 
tolereras. 

Den tid arternas livsmiljöer behöver för att utvecklas beror dels på de lokala 
utvecklingsperioderna för de berörda livsmiljöerna, dels på hur tillgängliga områdena är för den 
återkolonisering som krävs. Arters potential för återkolonisering bestäms bland annat av artens 
rumsliga utbredning, förekomsten av konkreta utbredningscentrum och källpopulationer i den 
geografiska närheten, artspecifik mobilitet och spridningsförmåga samt att det inte finns några 
hinder för arten att nå områdena.  

Om en intervention påverkar starkt isolerade förekomster av en art eller arter med låg mobilitet 
finns det en mycket liten potential för att den livsmiljö som skapas genom åtgärder för att 
upprätthålla det ekologiska sammanhanget ska nykoloniseras eller återkoloniseras utifrån. Här 
är det av största vikt att livsmiljöerna utvecklas i förväg så nära den påverkade populationen 
som möjligt och att samma individer eller populationer kan etablera sig i dessa livsmiljöer redan 
före interventionen. På grund av den betydande populationsminskningen kan det ofta inte 
garanteras att livsmiljön återkoloniseras vid en senare tidpunkt. 

Livsmiljöernas utvecklingstid bestäms av deras  regenereringsförmåga och av de abiotiska 
förhållanden som ska skapas i området samt genom kolonisering av karakteristiska växtarter och 
djurarter (se t.ex. RIECKEN et al. 1994: 21ff). Fullständig funktionalitet i den mening som avses i 
fall A kan endast uppnås för livsmiljötyper som har kortare utvecklingstider. 

  



 

30 
 

Genomförande av åtgärder i förhand  

För att fall A-situationer ska förbli funktionella måste det vara möjligt att finansiera och 
genomföra åtgärderna redan före det slutliga godkännandet av projektet (...). I praktiken finns 
det t.ex. en möjlighet att säkra området redan före beslutet om godkännande av planen genom 
förberedande markförvärv eller tidiga markförvärv. I princip erbjuder stegvisa förfaranden 
gynnsammare villkor för detta.  

På grund av det särskilda rättssäkerhetskravet i det senare beslutet om godkännande, gäller att 
för det preliminära förfarandet i en konsekvensbedömning enligt habitatdirektivet (t.ex. för 
linjebestämningar eller under förfaranden för fysisk planering), måste de viktigaste besluten om 
inriktning, lokalisering och omfattning av åtgärderna för att säkerställa ekologiskt sammanhang 
ofta tas redan i utkastet under det första stadiet. (Jfr t.ex. KÜSTER 2001) Om projektets struktur 
förblir densamma kommer dessa inte att ändras väsentligt under etapperna då projektet ska 
godkännas. Åtgärderna kan genomföras i förväg så snart det står klart att de grundläggande 
förutsättningarna finns för projektets genomförande. 

Instrument för populationsuppbyggnad och kompensationsåtgärder som redan har etablerats i 
andra sammanhang visar också att det är möjligt att genomföra åtgärderna tidigare och att de 
kan genomföras i praktiken med utgångspunkt från ett planeringsperspektiv (se t.ex. 
AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Som en kompletterande möjlighet i detta 
sammanhang kan även avtal ingås mellan den projektansvarige och den ansvarige för en 
markreserv. Sådana avtal skulle göra det möjligt för den ansvarige för markreserven att överta 
åtgärderna och få ekonomisk kompensation om projektet mot förmodan, av oförutsedda skäl, 
trots allt inte skulle kunna genomföras. 

Följande exempel på planering av A 26 visar också att det, förutom möjligheten till förberedande 
markförvärv, också är lämpligt att använda etapperna för planering och godkännande under 
byggnadsfasen för att genomföra åtgärderna i förväg. 

Exempel: Genomförande av åtgärderna i förväg i fallet A 26  

Det fågelskyddsområde som berörs av projektet påverkas och försämras av flera anslutna 
byggnadsavsnitt. Redan under den pågående byggfasen fastställs åtgärder för att säkerställa 
att området förblir sammanhängande, vilka delvis endast beror på försämringar under de två 
efterföljande etapperna, för vilka inget beslut om godkännande av planen ännu har fattats. Om 
det ska bli möjligt att genomföra åtgärder som syftar till att skapa nya livsmiljöer som utvecklas 
ändamålsenligt måste man redan vid godkännandet av planen för denna byggnadsetapp 
kontrollera att omfattningen av de åtgärder som krävs enligt den lämpliga bedömningen har 
fastställts. Genomförandet av åtgärderna tidigareläggs på detta sätt med omkring fem år, vilket 
innebär att man undviker en tidsfördröjning mellan försämringen och kompensationen. 

Förutsättningarna för detta är tillgång till markområden i den omfattning som experterna anser 
nödvändigt, överenskommelse om förvaltningsrestriktioner för de jordbrukare som är 
verksamma i området och, vid behov, tillgång till medel för förskottskompensation som betalas 
ut långt före beslutet om godkännande för nästa byggfas. Möjligheterna till sådana ramvillkor 
för genomförande måste utan tvekan bedömas från fall till fall. I projektet A 26 är det tydligt att 
sådana villkor föreligger. Ett förberedande markförvärv gjorde det möjligt att säkra områdena. 
Det tillvägagångssätt som valts i detta förfarande är välkommet, eftersom det förhindrar risken 
för tillfälliga, funktionella brister och säkerställer att Natura 2000-nätet förblir oavbrutet 
sammanhängande under hela projektet utan att detta orsakar förseningar i projektet. 

Vid behov är det också möjligt att tillämpa ett separat plangodkännande för åtgärderna för att 
säkerställa att området förblir sammanhängande, vilket förutsätter att åtgärderna genomförs 
tidigare. De projektansvariga har naturligtvis alltid möjlighet att frivilligt genomföra åtgärderna 
på egen bekostnad. Om åtgärderna för att säkerställa att området förblir sammanhängande 
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genomförs i god tid i samband med interventionsbestämmelserna kan detta inverka positivt på 
kompensations- och ersättningsåtgärderna, eftersom de extra kostnaderna för tillfälliga 
funktionsbrister kan minska. 

Den offentliga sektorns projektansvariga och projektansvariga som genomför många eller större 
projekt, eventuellt i etappvisa godkännandeförfaranden, har det största handlingsutrymmet i 
det här sammanhanget och har därför ett särskilt ansvar. 

Fall B: Vid tidpunkten för försämringen är det inte nödvändigt med fullständiga funktioner hos 
åtgärderna för att säkerställa att området förblir sammanhängande  

Livsmiljötypen eller artens livsmiljö behöver inte nödvändigtvis fungera fullt ut innan den 
betydande försämringen sker. Vissa tekniska skäl, som måste anges utförligt, kan berättiga en 
viss tidsfördröjning i funktionaliteten fram till dess att åtgärden uppnår sin fulla verkan. 
Fördröjningen måste kompenseras genom att åtgärderna genomförs i en motsvarande större 
skala. Det ska visas att områdets bidrag till Natura 2000-nätet också säkerställs på detta sätt. 

Även i dessa fall bör man sträva efter att genomföra åtgärderna i förväg. Erfarenheter från 
genomförandet av andra naturvårdsinstrument gör det möjligt att dra slutsatsen att under vissa 
omständigheter kan förseningar i funktionaliteten motverkas genom att åtgärdens ökar i skala. 
Detta bygger bland annat på att tidsfördröjningar i stor utsträckning på detta sätt kan 
kompenseras för vissa livsmiljöfunktioner.  

På grund av tidsfördröjningen i fråga om funktionaliteten bör man lägga till större 
markområden, eftersom även om åtgärderna (t.ex. plantering) inte kan uppfylla funktionerna i 
början, kan ett betydligt större bestånd ändå uppnå ungefär samma ersättningsnivå totalt sett. 
Om åtgärden får större omfattning ökar också möjligheten att göra säkra förutsägelser i fråga 
om funktionella aspekter. 

Exempel: Ett vägprojekt som korsar ett vattendrag leder till en avsevärd försämring av livsmiljön 
*91E0 Alluviala lövskogar med Alnus glutinosa och Fraxinus excelsior (”svämlövskog”) Förlusten 
av livsmiljön ska kompenseras i andra områden som är lämpliga för lokalisering och funktion, 
genom åtgärder för att säkerställa satt området förblir sammanhängande. Detta uppnås genom 
lämplig plantering och återställande av livsmiljötypen. Eftersom andra kompletterande 
åtgärder, såsom utveckling av äldre naturskog i befintliga liknande livsmiljötyper, inte är möjliga, 
planeras åtgärden att genomföras på ett område som är många gånger större för att 
kompensera för tidsfördröjningen i funktionaliteten. Här är det frågan om en livsmiljötyp som 
kännetecknas av träd med en motsvarande lång utvecklingstid som inte kan uppnås ens med ett 
avancerat genomförande av åtgärder. 

Åtgärden bör dock i princip erkännas som en åtgärd för att säkerställa att området förblir 
sammanhängande, förutsatt att inga särskilda aspekter av det enskilda fallet talar emot detta. 
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4 FÖRBINDELSER MELLAN FÖRFARANDEN VID MILJÖBEDÖMNING: AA, MKB, SMB 

Bilaga 4,1: Jämförelse av förfaranden enligt lämplig bedömning (AA), 

miljökonsekvensbedömning (MKB) och strategisk miljöbedömning (SMB) 

 AA MKB SMB 

Vilka typer av 

exploatering 

avses?  

Alla planer eller projekt 

som, antingen enskilt 

eller i kombination med 

andra planer/projekt, 

kan påverka ett Natura 

2000-område på ett 

betydande sätt 

(förutom planer eller 

projekt som har ett 

direkt samband med 

bevarandeförvaltningen 

av området). 

Alla projekt som 

förtecknas i bilaga I.  

För projekt som 

förtecknas i bilaga II ska 

behovet av en 

miljökonsekvensbedömni

ng fastställas från fall till 

fall eller genom 

tröskelvärden eller 

kriterier som fastställs av 

medlemsstaterna (med 

beaktande av kriterierna i 

bilaga III). 

Alla planer och program, eller 

ändringar av sådana, som 

a) är föremål för utarbetande 

och/eller antagande av en 

myndighet på nationell, 

regional och lokal nivå, 

b) krävs enligt lagar och andra 

författningar, 

c) utarbetas för jordbruk, 

skogsbruk, fiske, energi, 

industri, transport, 

avfallshantering, 

vattenförvaltning, 

telekommunikation, turism, 

fysisk planering och 

markanvändning och som 

anger ramen för kommande 

exploateringstillstånd för 

projekt i bilagorna II och II till 

direktivet om 

miljökonsekvensbedömning 

(MKB) eller 

som med tanke på den 

sannolika effekten på 

områden har konstaterats 

kräva en bedömning i enlighet 

med artiklarna 6 eller 7 i 

direktiv 92/43/EEG. 

Vilka 

konsekvenser 

måste 

bedömas 

avseende 

naturen?  

Bedömningen bör göras 

med hänsyn till 

områdets 

bevarandemål (som 

avser de 

arter/livsmiljötyper som 

har en betydande 

förekomst i området).  

Konsekvenserna bör 

bedömas för att avgöra 

om det berörda 

Direkta och indirekta, 

sekundära, kumulativa, 

gränsöverskridande, kort-

, medel- och långsiktiga, 

permanenta och 

tillfälliga, betydande 

positiva och negativa 

effekter på populationer 

och människors hälsa. 

Biologisk mångfald, 

särskilt när det gäller 

arter och livsmiljöer som 

Sannolikt betydande 

miljöpåverkan, bland annat på 

frågor som biologisk mångfald, 

populationer, människors 

hälsa, djurliv, växtliv, mark, 

vatten, luft, klimatfaktorer, 

materiella tillgångar, kulturarv 

inklusive arkitektoniskt och 

arkeologiskt arv, landskap 

samt det inbördes 

förhållandet mellan dessa 

faktorer. 
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områdets integritet 

kommer att ta skada.  

skyddas enligt direktiv 

92/43/EEG och direktiv 

2009/147/EG. Mark, jord, 

vatten, luft och klimat 

samt landskap. Materiella 

tillgångar, kulturarv och 

landskapet. Dessutom ska 

samspelet mellan dessa 

faktorer beaktas. 

 

Vem ansvarar 

för 

bedömningen

?  

Det är den behöriga 

myndighetens ansvar 

att se till att den 

lämpliga bedömningen 

(AA) genomförs. I detta 

sammanhang kan 

exploatören åläggas att 

utföra alla nödvändiga 

studier och ge all 

nödvändig information 

till den behöriga 

myndigheten för att den 

ska kunna fatta ett 

välgrundat beslut. När 

detta görs får den 

behöriga myndigheten 

också samla in lämplig 

relevant information 

från andra källor. 

Exploatören 

tillhandahåller de 

nödvändiga uppgifter 

som den behöriga 

myndighet som utfärdar 

tillståndet ska beakta i 

vederbörlig ordning 

tillsammans med resultat 

av samråden. 

Direktivet om strategisk 

miljöbedömning ger 

medlemsstaterna stor 

handlingsfrihet när det gäller 

att utse de myndigheter som 

ska ansvara för strategiska 

miljöbedömningar. Det kan 

antingen vara de myndigheter 

som ansvarar för att utarbeta 

en plan eller ett program, de 

miljömyndigheter som enligt 

lag rådfrågas om omfattning 

och detaljnivå i fråga om den 

information som ska ingå i 

miljörapporten samt utkastet 

till plan/program och den 

åtföljande miljörapporten eller 

de myndigheter som specifikt 

har fått i uppdrag att 

genomföra den strategiska 

miljöbedömningen. 

Finns det 

samråd med 

allmänheten 

och andra 

myndigheter? 

I habitatdirektivet finns 

ingen uttrycklig 

skyldighet att inhämta 

synpunkter från 

allmänheten vid 

godkännande av planer 

eller projekt som kräver 

en lämplig bedömning. 

Enligt artikel 6.3 ska det 

endast göras ”om detta 

är lämpligt”. Domstolen 

har dock klargjort att 

den berörda 

allmänheten, inklusive 

erkända icke-statliga 

Obligatoriskt – samråd 

innan förslaget om 

utveckling antas. 

Medlemsstaterna ska 

vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att se till 

att de myndigheter som 

kan komma att beröras 

av projektet (inbegripet 

miljömyndigheter, lokala 

och regionala 

myndigheter) ges 

möjlighet att yttra sig 

över ansökan om 

exploateringstillstånd. 

Obligatoriskt – samråd innan 

planen eller programmet 

antas.  

Medlemsstaterna ska samråda 

med myndigheterna, vilka på 

grund av sitt särskilda 

miljöansvar kan antas bli 

berörda av miljöeffekterna av 

genomförandet av en plan 

eller ett program. 

Allmänheten, inklusive den 

allmänhet som berörs eller 

sannolikt kommer att beröras 

eller som har ett intresse av 

beslutsfattandet, inklusive 
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miljöorganisationer, på 

grundval av kraven i 

Århuskonventionen har 

rätt att delta i 

tillståndsförfarandet (C-

243/15, punkt 49). 

Denna rätt omfattar 

framför allt ”rätt att, 

bland annat, delta i 

beslutsprocessen ’på 

ett meningsfullt sätt’ 

genom att ’skriftligen 

eller, i förekommande 

fall, vid en offentlig 

utfrågning eller ett 

offentligt möte med 

sökanden lämna alla 

synpunkter, 

upplysningar, analyser 

eller åsikter som den 

anser vara av betydelse 

för den föreslagna 

verksamheten’” (mål C-

243/15, punkt 46).  

Samma principer gäller 

för samråd med den 

berörda allmänheten.  

Vid sannolik betydande 

miljöpåverkan i en annan 

medlemsstat måste 

samråd ske med berörda 

myndigheter och 

allmänheten i den 

medlemsstaten.  

 

icke-statliga organisationer, 

bör höras. 

Myndigheterna och 

allmänheten ska ges möjlighet 

att tidigt, på ett effektivt sätt 

och inom en lämplig tidsfrist 

yttra sig om utkastet till plan 

eller program och den 

åtföljande miljörapporten 

innan planen eller 

programmet antas eller 

lämnas in till 

lagstiftningsförfarandet.  

Vid sannolik betydande 

miljöpåverkan i en annan 

medlemsstat måste samråd 

ske med berörda myndigheter 

och allmänheten i den 

medlemsstaten. 

Hur bindande 

är resultatet 

av 

bedömningen

?  

Bindande.  

De behöriga 

myndigheterna får 

godkänna planen eller 

projektet först efter att 

ha försäkrat sig om att 

områdets integritet inte 

kommer att ta skada. 

Resultaten av samråden 

och de uppgifter som 

samlas in som en del av 

MKB ”ska vederbörligen 

beaktas” vid 

tillståndsgivningen.  

Beslutet att bevilja 

tillstånd ska åtminstone 

innehålla den motiverade 

slutsatsen (dvs. beslutet 

efter 

miljökonsekvensbedömni

ngen) och alla eventuella 

miljövillkor som bifogas 

beslutet. 

Miljörapporten och de 

yttranden som avgetts ska 

beaktas vid utarbetandet av 

planen eller programmet och 

innan den antas eller 

överlämnas till 

lagstiftningsförfarandet. 
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5 STRATEGISK PLANERING – BEDÖMNING AV PLANER 

5.1 Exempel: Planering av motorvägar i Österrike 

Motorvägsplanering i Österrike – kontroll och lämplig bedömning  

Planeringen av motorvägar i Österrike följer tre olika projektfaser, som avgör behovet av en 
lämplig bedömning iterativt.  

Fas 1 (”Voruntersuchung” eller ”Korridoruntersuchung”) identifierar potentiella konfliktzoner 
inom det undersökta området, för att utesluta korridorer med oacceptabla effekter och hög risk 
för att de inte godkänns. Särskild uppmärksamhet ägnas åt skyddade områden, inklusive Natura 
2000-områden. Resultaten av fas 1 är ett preliminärt urval av möjliga ändringar av projektet och 
utredningsprogrammet för fas 2. Kravet på att utföra en lämplig bedömning upptäcks vanligen i 
detta skede (förbedömningsfasen). 

Fas 2 (”Vorfin” eller ”Variantenuntersuchung”) identifierar livsmiljöernas och arternas känslighet 
för möjliga varianter i projektet och förutsäger de tänkbara effekterna av dessa varianter på 
miljön. Enligt interna nationella krav (RVS*5) krävs detaljerade undersökningar avseende en 
lämplig bedömning i denna fas. Detta syftar till att garantera att hänsyn tas till arter och 
livsmiljöer som omfattas av EU:s skydd i största möjliga utsträckning. I slutet av denna fas utses 
en möjlig variant av projektet.  

Fas 3 (”Einreichfin”) innehåller planeringen av förfarandena för godkännande. Den valda 
sträckningens potentiella effekter för miljön specificeras närmare och eventuella negativa 
effekter begränsas genom lämpliga åtgärder. Målet är ett miljömässigt ansvarstagande, utan 
påverkan på områdets bevarandemål eller skyddade arter och en projektplan som är rättsligt 
godtagbar. 

Fördelen med tidig förhandsbedömning är att nödvändiga rättsliga förfaranden upptäcks i tid, i 
detta fall en lämplig bedömning eller – i andra fall – ett undantagsförfarande. Risker med 
förfaranden upptäcks därför tillräckligt tidigt och strategier som gör att dessa risker undviks kan 
genomföras. 

För lokalisering av potentiella konfliktområden används standarddatablanketterna från Natura 
2000-områdena, tillsammans med uppgifter från den nationella häckfågelatlasen och från 
regionala och lokala livsmiljöinventeringar (i den mån de är tillgängliga och aktuella). Vid 
utvärderingen av den aktuella situationen och de möjliga effekterna beaktas även rödlistorna 
(nationella eller regionala), uppgifter från artikel 17-rapporten, nationella och regionala 
bestämmelser om nationellt skyddade arter och andra tillgängliga uppgifter i regionen. 
Ytterligare övervakningsdata kan användas om sådana finns tillgängliga, t.ex. från 
artbevarandeprojekt eller Life-projekt som genomförs i regionen.  

Källa: Fallstudie från ASFINAG 

  

                                                           
5  RVS=Guidelines and Regulations for the Planning, Construction and Maintenance of Roadways (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Exempel: Strategisk planering av ny vattenkraftutbyggnad i Donau  

Strategisk planering av det nya vattenkraftverket i Donaubäckenet  

Vägledande principer för utbyggnaden av hållbar vattenkraft i Donaubäckenet utvecklades av 
Internationella kommissionen för skyddet av Donau (ICPDR) och antogs av Donauländerna i juni 
2013. De vägledande principerna togs fram som en del av en bred medverkansbaserad process 
där representanter från energi- och miljöförvaltningar, vattenkraftsektorn, icke-statliga 
organisationer och forskarvärlden medverkade. 

De rekommenderar en strategisk planeringsmetod för utbyggnaden av nya vattenkraftverk. 
Denna strategi bör baseras på en tvådelad bedömning (inklusive förteckningar över 
rekommenderade kriterier) – en nationell/regional bedömning som följs av en projektspecifik 
bedömning.  

I ett första steg identifieras flodsträckor där det är förbjudet att bygga ut vattenkraft enligt 
nationell eller regional lagstiftning eller nationella eller regionala avtal (exkluderade områden). 
De kriterier som finns i vissa europeiska länder för denna kategori omfattar följande: Skyddade 
områden, sträckor med högt ekologiskt värde, referenssträckor, avrinningsområdesstorlek.  

En rekommenderad förteckning över nationella/regionala kriterier omfattar följande: 

- Naturlighet. Status för flodsträckor/vattenförekomster i förhållande till avvikelsen från 
typspecifika naturliga förhållanden i fråga om hydrologi, morfologi, biologisk kontinuitet och 
sediment samt biologiska samhällen. 

- Vattenförekomstens status med avseende på sällsynthet och ekologiskt värde. Flodtypens 
sällsynthet, ekologisk status för en flodsträcka och känslighet. 

- Flodsträckans specifika ekologiska struktur och funktion, även med avseende på hela 
avrinningsområdet/delområdet och ekosystemtjänster. T.ex. särskilda livsmiljöer för 
känsliga/värdefulla fiskarter eller andra biologiska kvalitetsfaktorer i vattendragets ekologi 
(t.ex. rödlistade arter). 

- Bevarandeområden och skyddade områden. T.ex. Natura 2000-områden, Ramsarområden, 
Unescos biosfärreservat, nationella, regionala och naturparker osv. 

I ett andra steg utvärderas alla andra sträckor med hjälp av bedömningsmatrisen och 
klassificeringsschemat. 

Eftersom många flodsträckor och svämplan i Donaubäckenet är skyddade enligt fågel- och 
habitatdirektiven måste hänsyn tas till bestämmelserna och kraven i fråga om förvaltning och 
skydd av Natura 2000-områden och behovet av en lämplig konsekvensbedömning av eventuella 
projekt i de berörda områdena.  

Den nationella/regionala bedömningen är ett instrument som hjälper myndigheter att anvisa 
nya vattenkraftstationer till de områden där man förväntar sig en minimal påverkan på miljön. I 
tillämpliga fall måste Donau-omfattande eller gränsöverskridande aspekter tas med i 
beräkningen. Den nationella/regionala bedömningen gynnar både miljön och vattensektorn, 
och även vattenkraftsektorn, eftersom den ökar beslutsprocessens förutsägbarhet och gör att 
det går att se var tillstånd för nya projekt troligtvis kommer att beviljas.  

Medan bedömningen på nationell/regional nivå är mer generell ger den projektspecifika 
bedömning som klassificerar hur pass lämpliga olika flodsträckor är för potentiell användning 
för vattenkraft en mer detaljerad och fördjupad bedömning av fördelarna med och effekterna 
av specifika projekt. Detta underlättar när man bedömer huruvida ett projekt är lämpligt 
utformat för en viss plats. Den projektspecifika bedömningen utförs som svar på en ansökan om 



 

37 
 

att bevilja tillstånd till ett nytt vattenkraftverk och beror därför på den särskilda 
projektutformningen.  

Begränsande åtgärder måste fastställas för att minimera vattenkraftanläggningarnas negativa 
påverkan på akvatiska ekosystem. Att säkerställa fiskvandring och ekologiska flöden är 
prioriterade åtgärder för att bevara och förbättra vattnets ekologiska status.  

Andra begränsande åtgärder, till exempel att förbättra hanteringen av sediment, minimera de 
negativa effekterna av artificiella fluktuationer i vattennivån (korttidsreglering), bibehålla 
grundvattenförhållandena eller återställa typspecifika livsmiljöer och strandområden, är viktiga 
för vattendragens ekologi och för våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem. 
Dessa åtgärder bör därför beaktas i projektutformningen, med hänsyn tagen till 
kostnadseffektivitet och elförsörjningstrygghet.  

De vägledande principerna bekräftar tillämpningen av förfarandet i artikel 6.3 och 6.4 i 
habitatdirektivet när ny vattenkraftsutbyggnad kan påverka Natura 2000-området. 

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

 

5.3 Exempel: Fysisk plan för vindkraftverk till havs och nätanslutningar i Tysklands exklusiva 

ekonomiska zon (EEZ) i Nordsjön 

Fysisk plan för det havsbaserade elnätet i Tysklands exklusiva ekonomiska zon i Nordsjön  

I planen för havsbaserade nät definieras de vindkraftsparker till havs som är lämpliga för 
kollektiva nätanslutningar. Vid sidan av kravet på nödvändiga kabelvägar och platser för 
nätanslutningar till havsbaserade vindkraftsparker innehåller planen för havsbaserade nät 
information om kabelvägarna för förbindelseledningar och beskrivningar av möjliga 
korskopplingar.  

Prioriterade områden har utsetts för transporter, rörledningar och produktion av vindkraft till 
sjöss i Tysklands exklusiva ekonomiska zon. Andra användningsområden är förbjudna på dessa 
områden om de inte är kompatibla. I Natura 2000-områden är vindturbiner inte tillåtna. Vid 
övergången till territorialvattnen och vid korsningen till trafiksepareringssystemen ska sjökablar 
för transport av energi som genereras i den exklusiva ekonomiska zonen dras längs särskilt 
avsedda korridorer. I och med att planen har inrättats har en strategisk miljöbedömning utförts.  

För att minimera de möjliga negativa konsekvenserna för den marina miljön vid nedläggning av 
rörledningar och kablar föreskrivs i planen att känsliga livsmiljöer inte får genomkorsas under 
de perioder då de olika arterna är särskilt sårbara.  

Skador på eller förstörelse av skyddsvärda sandbankar, rev och områden med bottenlevande 
samhällen, vilka utgör särskilt känsliga livsmiljöer, ska undvikas vid nedläggning och användning 
av rörledningar och kablar, och bästa miljöpraxis enligt Osparkonventionen ska följas. Planen 
ska även säkerställa att de prioriterade områdena för rörledningar och vindkraftparker 
överlappar. 

Planeringsprinciper såsom maximal sammanslagning av kablar och undvikande av vägar genom 
Natura 2000-områden syftar till att minska det område som behövs för nätinfrastruktur och 
minska potentiella effekter på den marina miljön. Planen har varit föremål för en strategisk 
miljöbedömning och innehåller en beräkning av kapaciteten och den förväntade tidpunkten för 
de havsbaserade nätanslutningar som ska byggas under de kommande 10 åren.  

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

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

