
Krav til konsekvensvurdering 
Dokumentet bygger på bilag 1 og 2 af Bekendtgørelse om konsekvensvurdering 

vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved 

projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet. (BEK nr 

1476 af 13/12/2010) 

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen 
vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder 

1) Oplysninger om udpegede internationale naturbeskyttelsesområder
(habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), både 
inden for og uden for dansk område, som det ansøgte projekt må antages at 
kunne påvirke væsentligt, herunder om: 

a) Områdets geografiske placering.
b) Områdets udpegningsgrundlag, herunder om udpegningen vedrører prioriterede
naturtyper eller arter. 
c) En beskrivelse af området og dets tilstand.

2) En beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder navnlig:
a) Projektets indhold, omfang og arealanvendelsesbehov, såvel under anlægsfasen
som under driftsfasen. 
b) De data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger,
herunder eventuelle skader, som projektet vil kunne få for udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområder. 

3) Oplysninger om eventuelle andre projekter eller planer, der sammen
med det ansøgte projekt kan påvirke udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområder væsentligt (kumulative effekter), herunder: 

a) Projektets eller planens indhold, omfang og geografiske placering.
b) Projektets eller planens påvirkning af naturbeskyttelsesområdet.

Oplysningerne kan gives i form af henvisninger til VVM-redegørelser og 
konsekvensvurderinger for de pågældende projekter eller planer. 

4) Oplysninger om eventuelle undersøgelser, herunder om:
a) Undersøgelser foretaget i forbindelse med det ansøgte projekt.
b) Tidligere konsekvensvurderinger for det berørte område.
c) Andre undersøgelser eller undersøgelsesresultater af betydning for vurderingen af
projektet. 

5) En begrundet vurdering af virkningerne på udpegede internationale
naturbeskyttelsesområder, herunder navnlig: 

a) Projektets direkte eller indirekte påvirkning på naturbeskyttelsesområdets
udpegningsgrundlag i såvel anlægsfasen som driftsfasen. 
b) Den samlede påvirkning i forbindelse med eventuelle andre planer og projekter.
c) Eventuelle grænseoverskridende virkninger.
d) En beskrivelse af mulige alternative løsninger, hvis projektet kan have skadelige
virkninger. 
e) En beskrivelse af eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres
med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere skadelige virkninger 
på områdets udpegningsgrundlag. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal 
indgå heri. 
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f) En beskrivelse af eventuelle kompenserende foranstaltninger, hvor betingelserne 
for fravigelser i medfør af § 27, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, i lov om fremme af 
vedvarende energi eller § 4 b, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, i lov om Energinet.dk er 
opfyldt. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal indgå heri. 

6) En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller 
manglende viden), som ansøger er kommet ud for i forbindelse med 
indsamlingen af de fornødne oplysninger. 

 

Ved forundersøgelser og i særlige tilfælde, f.eks. ved ansøgninger om projekter af meget begrænset 
omfang, eller hvis der allerede foreligger en konsekvensvurdering, der er dækkende, kan omfanget af 
minimumsoplysninger i konsekvensvurderingen for det konkrete projekt aftales nærmere med 
Energistyrelsen med udgangspunkt i ovenstående punkter 1-6. 

 
Bilag 2 

Liste over arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, litra a, som er naturligt 
hjemmehørende på søterritoriet, i den eksklusive økonomiske zone eller på 
dansk kontinentalsokkelområde 

 

ROVDYR 
  

Odder 
 

Lutra lutra 
Flagermus (alle arter) 

 
Chiroptera spp. 

HVALER 
 

CETACEA 
Alle arter, herunder 

  
Marsvin 

 
Phocoena phocoena 

FISK 
  

Snæbel 
 

Coregonus oxyrhynchus 
Officielle noter 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7 
og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 
(habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF 
af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134988#Henvisning_Not1



