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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0299/2007, ingiven av Denis Dineen (irländsk medborgare), för 
Watergrasshill Community Association, om otillåten ändring av användningen 
och äganderätten av förbifartsleden N8 Watergrasshill, en infrastruktur som 
samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar en ändring av användningen och ägandeförhållandena för 
förbifartsleden N8 Watergrasshill, en infrastruktur som samfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och nationella medel. Förbifartsleden togs 
i drift 2003 för att komma till rätta med trafikstockningar som påverkar byn Watersgrasshill, 
som är belägen mellan Cork och Dublin. Framställaren förklarar att en sträcka av 
förbifartsleden började drivas av ett privat vägtullföretag i oktober 2006 och att de vägtullar 
som tas ut avskräcker användarna, som föredrar att passera genom byn igen. Enligt 
framställaren har de ökade trafikvolymerna till följd av dessa ändringar i stort sett lett till att 
det avsedda syftet med förbifartsleden har gått om intet och att situationen för de boende 
i Watersgrasshill nu i stort har återgått till de förhållanden som rådde innan infrastrukturen 
byggdes.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 3 september 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 december 2007

”Förbifartsleden Watergrasshill, som är ämnet för ovannämnda framställning, har finansierats 
med medel från både Sammanhållningsfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF).

I den vederbörligen undertecknade irländska ansökan om ERUF-finansiering lämnas följande 
information i punkterna nedan som är relevanta för bedömningen av framställning 0299/2007.

I punkt 4 anges att det huvudsakliga syftet med projektet är att förkorta restiden, lösa 
problemet med trafikstockningar och förbättra säkerheten för all trafik som använder 
N8-leden samt lindra befintliga trafikstockningar längs huvudgatan genom att leda bort 
genomfartstrafiken från Watergrasshill. Det underordnade målet är dessutom att leda bort 
genomfartstrafiken från det lokala vägnätet genom att minska trafikstockningarna och 
förbättra miljöstandarderna och säkerheten.

I punkt 4.3 anges att de som främst kommer att gynnas av infrastrukturen är alla 
väganvändare, inklusive privat trafik, kommersiell trafik och turister. Man förklarar att 
vägprojektet kommer att leda till att en avsevärd del av trafiken leds bort från Watergrasshill.

I punkt 7.1.2 svarade de irländska myndigheterna nej på frågan om projektet förväntas 
generera inkomster genom vägtullar eller avgifter som betalas av användarna.

När det gäller uppgifter om den beräknade utnyttjandegraden förklarar man i punkt 7.2.5 att 
trafikflödet genom byn uppgick till 11 273 fordon per dag 1995, varav 13 procent utgjordes 
av tung trafik. Den beräknade användningsgraden av förbifartsleden förväntas uppgå 
till 24 700 till 2014.

I punkt 12.1 svarade de irländska myndigheterna ja på frågan om huruvida projektet 
kompletterar något annat projekt som finansieras genom Sammanhållningsfonden.

Det är viktigt att påpeka att de irländska myndigheterna i sin ansökan om ERUF-finansiering 
uttryckligen uteslöt möjligheten att tullbelägga den trafik som använder förbifartsleden. 
Kommissionen konstaterar att genomfartstrafiken genom Watergrasshill har ökat sedan 
införandet av vägtullarna, vilket anges i framställningen. Kommissionen noterar även att 
framställaren anger att ägandeförhållandet för förbifartsleden har förändrats. 
De irländska myndigheterna meddelade dessutom inte kommissionen att de hade för avsikt 
att införa en vägtull för förbifartsleden i oktober 2006.

Det förefaller som om införandet av vägtullar har lett till en ökning av trafiken genom 
Watergrasshill och att trafikflödet i byn nu i stort sett är detsamma som innan förbifartsleden 
öppnades. Mot bakgrund av detta anser kommissionen att det finns tillräckliga skäl för att 
undersöka om förbifartsleden för närvarande drivs och används på det sätt som ursprungligen 
var avsett och om det har skett någon förändring av ägarförhållandena. Kommissionens 
tjänsteavdelningar har därför beslutat att sända en formell skrivelse till de irländska nationella 
revisionsmyndigheterna för att be dem undersöka frågan och rapportera om resultaten till 
kommissionen.”
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4. Kommissionens svar, mottaget den 10 juni 2008

”Genom en skrivelse av den 21 december 2007 begärde kommissionen att de irländska 
myndigheterna skulle undersöka en rad punkter som tagits upp i ovannämnda framställning.

Slutsatserna av utredningen är följande:

i) Byn Watergrasshill har historiskt sett haft en mycket tung volym av huvudtrafik på 
grund av sitt läge vid sträckan mellan städerna Cork och Dublin.

ii) Öppnandet av förbifartsleden 2003 ledde till en avsevärd minskning av trafiken 
genom Watergrasshill (3 536 fordon per dag i januari 2006).

iii) I oktober 2006 ökade trafiken genom Watergrasshill till över 10 000 fordon 
per dag efter öppnandet av den närliggande tullbelagda motorvägssträckan 
Rathcormac/Fermoy.

iv) I januari 2007 hade trafiken emellertid minskat till strax över 6 000 fordon per dag.
v) I januari 2008 hade trafiken minskat ytterligare till 5 623 fordon per dag, inklusive 

14 procent tung godstrafik, till följd av de särskilda åtgärder för att lindra 
belastningen och styra trafiken som vidtogs 2007.

vi) Denna siffra på 5 623 fordon per dag registrerades innan den nyligen införda 
begränsningen av fordonsvikten till 3 ton för infartsvägen till byn.

vii) Lokal trafik utgör nu en ansenlig del av all trafik i byn.
viii) Förbifartsleden har inte ’använts på ett otillåtet sätt’ och inga förändringar 

i ägarskapet har skett. Inga tullstationer finns på förbifartsleden. Trafiken längs 
de sista 2 kilometrarna av den norra sträckan av förbifartsleden leds direkt till 
förbifartsleden M8 Rathcormac/Fermoy. En tullstation är belägen på 
förbifartsleden M8 Rathcormac/Fermoy cirka 1,5 kilometer norr om 
förbindelselänken mellan de två lederna. Detta visar att de två lederna löper
parallellt. Förbifartsleden och all mark som har förvärvats för anläggandet av 
vägen är fortfarande statligt ägd.

ix) Det har inte skett några överträdelser av villkoren i kommissionens beslut. Alla 
arbeten som beskrivs i 2002 års ansökan till kommissionen om förbifartsleden 
Watergrasshill är nödvändiga för förbifartleden och har ingenting att göra med den 
närliggande tullbelagda sträckan Rathcormac/Fermoy.

x) De irländska myndigheterna hoppas att de farhågor som Watergrasshill 
Community Association hyser har bemötts på ett tillfredsställande sätt.

De irländska myndigheterna hävdar att trafiknivåerna i byn uppmättes till 11 273 fordon 
per dag 1993. Det ungefärliga trafikflödet uppgick till cirka 15 900 fordon per dag 2003 
precis innan den nya förbifartsleden öppnades.

Avsevärda trafikvolymer kunde överföras till den nya förbifartsleden vid Watergrasshill och 
trafikflödet uppmättes till 3 536 fordon per dag i januari 2006 (innan den närliggande 
förbifartsleden M8 Rathcormac/Fermoy öppnades).

Trafiken i Watergrasshill

I tabellen nedan anges de trafikflöden som uppmätts på huvudgatan i Watergrasshill. Siffrorna 
från januari 2006 visar den trafiksituation som uppmättes innan den närliggande 
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förbifartsleden M8 Rathcormac/Fermoy öppnades och siffrorna från oktober 2006 visar 
trafikläget efter det att den närliggande tullbelagda vägen hade öppnats i oktober 2006.

Platsbeskrivning 2003 Januari 2006 Oktober 2006 Januari 2007 Januari 2008
(Innan 

förbifartsleden)

Trafikvolym Trafikvolym Trafikvolym Trafikvolym Tung trafik
(%) Trafikvolym Tung trafik 

(%)
Byn 

Watergrasshill
huvudgatan

15 900
(beräknat) 3 536 10 336 6 289 8,5 5 623 14

De irländska myndigheterna bestrider inte att trafiken genom Watergrasshill ökade avsevärt 
efter öppnandet av förbifartsleden M8 Rathcormac/Fermoy.

När kampanjen mot vägtullar avslutats hade trafiknivåerna i samhället minskat till strax över 
6 000 fordon per dag till januari 2007. Under 2007 genomfördes flera arbeten för att mildra 
trafikbelastningen och förbättra korsningen. Analysen av trafikflödena i januari 2008 visar att 
trafiken nu uppgår till omkring 5 600 fordon per dag. De irländska myndigheterna betonar att 
denna siffra registrerades innan den nyligen införda begränsningen av fordonsvikten till 3 ton 
för infartsvägen till byn. Dessutom utgörs en avsevärd andel av de 5 600 fordonen av lokal 
trafik.

Ändrad användning eller ändrat ägarskap av förbifartsleden Watergrasshill

De irländska myndigheterna uppger att inga ändringar har gjorts av användningen eller 
ägarskapet av förbifartsleden. Det är fortfarande de offentliga myndigheterna som har ansvar 
för underhållet av leden, och all mark som har förvärvats för anläggandet av vägen är 
fortfarande endast statligt ägd.

Det avsnitt av det nationella vägnätet som angränsar till förbifartsleden Watergrasshill 
utformades som en väg med koncessionerad tull. Detta vägsystem kallas M8-leden
Rathcormac/Fermoy och börjar i norra delen av förbifartsleden Watergrasshill. Detta 
vägsystem är helt skilt från Watergrasshill-leden. Eftersom de två systemen gränsar till 
varandra ”matas” den norra sträckan av Watergrasshill-leden naturligt in i det södra avsnittet 
av M8 Rathcormac/Fermoy-leden. Innan M8 Rathcormac/Fermoy hade anlagts anslöts den 
norra sträckan av den tvåfiliga Watergrasshill-leden till den befintliga nationella vägen genom 
en ”tillfällig” enfilig körbana. När förbifartleden M8 Rathcormac/Fermoy anlades kunde man 
upphöra med denna ”tillfälliga” anslutning och dirigera trafiken till den nya förbifartsleden.

Trafiken på de sista 2 kilometrarna av den norra sträckan av vägen leds direkt till
M8 Rathcormac/Fermoy. En tullstation är belägen på förbifartsleden M8 Rathcormac/Fermoy 
cirka 1,5 kilometer norr om förbindelselänken mellan de två vägsystemen.

Uppfyller projektet finansieringskraven för ERUF-stöd, däribland bestämmelserna
i kommissionens stödbeslut om förbifartsleden Watergrasshill?

De irländska myndigheterna har kunnat bekräfta att alla de arbeten som beskrivs i ansökan om 
EU-stöd för förbifartsleden Watergrasshill var nödvändiga och normala för anläggandet av 

Adlib Express Watermark



CM\729429SV.doc 5/5 PE400.340/REV

SV

leden. Inget arbete utfördes som en förberedelse av eller för att föregripa ett eventuellt
införande av en vägtull för en angränsande sträcka av den nationella vägen, eller för att på 
annat sätt underlätta införandet av vägtullar i framtiden. Detta kan enkelt kontrolleras genom 
att granska tidsramen för de båda projekten. När Watergrasshillprojektet befann sig 
i planerings- och utformningsskedet övervägdes införandet av biltullar fortfarande i Irland och 
inga särskilda beslut har fattats om framtida tullbeläggning av nationella huvudvägar. Inga 
tillägg till kontraktet för Watergrasshill eller senare separata kontrakt skulle ha kunnat ingås 
utan att genomföra ett nytt obligatoriskt samförstånd. De irländska myndigheterna uppger att 
bestämmelserna i kommissionens stödbeslut har följts till punkt och pricka och att de inte 
ansåg att det var nödvändigt att informera kommissionen om införandet av vägtullar på den 
angränsande sträckan Rathcormac–Fermoy 2006 eftersom det projektet inte genomfördes med 
stöd från ERUF eller Sammanhållningsfonden och inte påverkade redan godkänd 
EU-finansiering av Watergrasshill-leden.

Kommissionen hoppas att dessa förklaringar från de irländska myndigheterna kan vara till 
hjälp för Europaparlamentet i svaret på framställningen från Watergrasshill Community 
Association.”
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