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EU-retligt grundlag for fravigelse af beskyttelsen efter
habitatdirektivet ved tilladelse til hård kystbeskyttelse ved
Lønstrup

Generelle krav til fravigelse
Efter habitatdirektivet skal alle planer og projekter, som kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt, vurderes for deres eventuelle påvirkning af Natura 2000-området, jf. artikel 6, stk. 3. Det
afgørende er påvirkningen af området og ikke nødvendigvis, om aktiviteten foregår indenfor eller
udenfor Natura 2000-området.
Habitatdirektivet fastlægger følgende krav til vurderingen:
a) Planer og projekter skal underkastes en foreløbig vurdering med henblik på at vurdere, om de
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering).
b) Hvis væsentlighedsvurderingen konkluderer, at det ikke kan afvises, at en plan eller et projekt
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en
konsekvensvurdering.
c) Hvis konsekvensvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet under
hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger skader et Natura 2000-områdes integritet,
kan planen eller projektet ikke vedtages eller tillades.
EU-domstolens praksis er restriktiv og konsoliderer kravet om ”den omvendte bevisbyrde”, der ligger i
at skulle udelukke eventuel skade, jf. bl.a. C-127/02.
Habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, rummer mulighed for, at medlemslandet i ganske særlige og
begrænsede tilfælde kan fravige beskyttelsen, hvis
a) der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af
social eller økonomisk art,
b) der ikke er alternativer,
c) der gennemføres kompenserende foranstaltninger, der opvejer skaden, og
d) Europa-Kommissionen orienteres om afgørelsen (i nogle tilfælde høres).
Høring af Europa-Kommissionen skal ske i tilfælde, hvor fravigelsen vedrører såkaldte prioriterede
arter eller naturtyper, og hvor der ikke kan henvises til, at projektet har væsentlige gavnlige virkninger
for miljøet, menneskers sundhed eller den offentlige sikkerhed.
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Alle betingelser skal være opfyldt.
EU-domstolspraksis er restriktiv. Overvejelser om at fravige forudsætter, at en vurdering af en plan
eller et projekts virkning på Natura 2000-området er gennemført i overensstemmelse med artikel 6,
stk. 3, som dokumenterer omfanget af skade, hvor det på trods heraf overvejes at gennemføre planen
eller projektet.
Beslutning om evt. fravigelse sker i Danmark efter den sektorlovgivning, der er aktuel i en eventuel sag
vedrørende fravigelse.
Hvis der vælges en fravigelsesproces efter artikel 6, stk. 4, vil Kystdirektoratet og Fredningsnævnet
skulle træffe konkrete afgørelser, hvoraf fravigelsen og begrundelsen for, at den opfylder ovennævnte
betingelser, fremgår, og hvoraf de kompenserende foranstaltninger, der agtes gennemført, fremgår.
Med den kommende ændring af kystbeskyttelsesloven vil det fremover som udgangspunkt være
kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til kystbeskyttelse og til en evt. dispensation fra en
fredning. Kommunalbestyrelsen skal dermed vurdere om betingelserne for at give tilladelse til
kystbeskyttelse er opfyldt og tage hensyn til fredningsbestemmelserne og fredningens formål, når der
træffes afgørelse om, hvorvidt der meddeles tilladelse til kystbeskyttelse.
De konkrete afgørelser vil 4 uger efter afgørelsen kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
En klagesag i nævnet skal efter den nye kystbeskyttelseslov afgøres inden for 6 måneder.
Vurdering af betingelserne for evt. fravigelse i den konkrete sag
a) Bydende nødvendige samfundsmæssige hensyn
Direktivet rummer ikke præcise definitioner på, hvad der kan betragtes som bydende nødvendige
samfundshensyn. De konkrete sager, der har været for EU-domstolen eller har været forelagt EuropaKommissionen til udtalelse, har typisk været store nationale anlægsprojekter (motorveje, lufthavne,
broer).
Projekter, der har til sigte at beskytte grundlæggende værdier, herunder offentlighedens sikkerhed,
kan også betragtes som bydende nødvendige hensyn.
Det er utvivlsomt, at større kystbeskyttelsesanlæg kan være omfattet af begrebet, hvis der er væsentlige
samfundsmæssige værdier og sikkerhed for befolkningen på spil. Kystbeskyttelse vil således også efter
omstændighederne kunne betragtes som hensyn til den offentlige sikkerhed i sager, hvor der måtte
være prioriterede arter eller naturtyper til stede.
EU-domstolen har anlagt en meget striks fortolkning af fravigelsesbestemmelsen, som Kommissionen
i sin vejledning om artikel 6, stk. 4, har givet følgende fortolkning af:
”Kortsigtede økonomiske interesser eller andre interesser, som kun kan have fordele for samfundet på
kort sigt, vil ikke være tilstrækkelige til at opveje de i direktivet beskyttede langsigtede
bevaringsinteresser”
Kommissionen har i samme anledning fortolket, at der med bydende nødvendige hensyn til væsentlige
samfundsinteresser kan henvises til foranstaltninger, der tager sigte på at beskytte grundlæggende
værdier for borgernes liv (helbred, sikkerhed, miljø)1.

2

Kommissionen har mundtlig givet udtryk for, at hensynet til langsigtet at kystbeskytte flere
ejendomme formentlig kan opfylde betingelserne for bydende nødvendige samfundsmæssige hensyn,
men at det skal begrundes nærmere hvordan.
b) Alternativer
Vurderingen af, om der er alternativer til et projekt eller en plan, der potentielt kan skade arter og
naturtyper i et Natura 2000-område, skal omfatte alle relevante alternativer. Alternativerne skal
vurderes med samme grundighed, eventuelle påvirkninger skal dokumenteres, og den mindst
skadelige løsning skal i givet fald vælges.
Vurderingen af mulige alternativer i den konkrete sag må foretages på baggrund af egnetheden til at
sikre ejendommene og dermed kystlinjen. Hvis der f.eks. er to metoder med samme effekt på
naturtyper eller arter i forhold til at opfylde formålet med projektet, kan de betragtes som ligeværdige i
forhold til vurderingen af alternativer.
c) Kompenserende foranstaltninger
Hvis det besluttes at fravige beskyttelsen, skal eventuel skade efter direktivet opvejes med
kompenserende foranstaltninger. Det kan f.eks. ske i form af supplerende udpegning af Natura 2000områder med naturtyper eller levesteder, genopretning af tilsvarende natur indenfor eksisterende
udpegede områder el.lign.
Den enkleste måde at tilvejebringe kompenserende arealer er ved at finde tilsvarende arealer, der kan
udpeges til erstatning for det areal, der negativt påvirkes som følge af en fravigelse.
De kompenserende foranstaltninger skal ikke være iværksat før, der kan gives en tilladelse, dvs. de kan
udpeges parallelt med eller efterfølgende, men de skal være på plads, inden projektet fysisk etableres
og skaden på Natura 2000-området sker.
Udpegning af erstatningsarealer som kompenserende foranstaltninger forudsætter et bindende tilsagn
til Kommissionen herom fra miljø- og fødevareministeren, der er ansvarlig for udpegning.
d) Orientering af Europa-Kommissionen
Når der fraviges efter artikel 6, stk. 4, skal Kommissionen orienteres og i visse sager vedrørende
prioriterede arter eller naturtyper høres. I den konkrete sag foreligger der samfundsmæssige hensyn,
der kan begrunde fravigelse, også i forhold til prioriterede arter og naturtyper (hensynet til den
offentlige sikkerhed).
Orienteringen skal redegøre for de gennemførte vurderinger og begrunde, at fravigelsen opfylder
betingelserne.
Direktivet stiller ikke krav om, hvornår orienteringen skal ske, men Kommissionen opfordrer
medlemslandene til at orientere, inden der træffes endelig afgørelse, så Kommissionen i givet fald kan
nå at reagere, hvis den ønsker det.
Kommissionens endelige godkendelse af projektet er ikke en forudsætning for at færdiggøre de
nationale tilladelsesprocedurer. De kompenserende foranstaltninger skal heller ikke være iværksat før,
der kan gives en tilladelse, dvs. de kan udpeges parallelt med eller efterfølgende.
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