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Andragende 0727/2005 om Path Head Quarry, Blaydon, Tyne & Wear

Sammenfattende rapport og anbefalinger på baggrund af et besøg aflagt af formanden 
for Udvalget for Andragender onsdag den 28. januar 2009.

Indledning

Det oprindelige andragende om anvendelsen af Path Head Quarry til affaldsdeponering blev 
indgivet inden Gatesheadmyndighedernes tilladelse til projektet, som blev udstedt efter 
miljøagenturets godkendelse den 31. august 20051.

Inddragelsen af Udvalget for Andragender er begrundet i det forhold, at en række forpligtelser 
i direktivet om deponering af affald (1999/31/EF) og affaldsdirektivet (75/442/EØF) muligvis 
ikke er blevet overholdt. Ifølge andragerne er dette forhold problematisk og skadeligt for 
lokalsamfundet, navnlig med hensyn til problemerne med grundvandet og risikoen for 
perkolatforurening og på grund af anlæggets beliggenhed i nærheden af boliger og 
skolefaciliteter, som således udsættes for en risiko for øget luftforurening, skadedyr og 
ildelugt. Anlæggets samlede indvirkning på området, hvor der ifølge andragerne allerede 
findes 33 andre anlæg, er til stor bekymring for de lokale borgere, hvoraf formanden mødte 
mange under sit korte besøg.

Andragernes primære kilde til bekymring er den mulige indvirkning på lokalbefolkningens 
helbred, navnlig de mere sårbare grupper - små børn og ældre. Der blev også givet udtryk for 
bekymring over anlæggets geologiske sikkerhed og risikoen for mudderskred efter kraftige 
regnskyl og vandansamlinger bag en dæmning, der er opført på anlæggets sydvestlige side.

Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald

Indvirkningen af den europæiske lovgivning om affald og affaldsdeponering på befolkningens 
dagligdag er af afgørende betydning for udvalget, som jævnligt modtager andragender om 
disse emner. Direktivet om deponering af affald indeholder 34 betragtninger, som samlet set 
kan siges at udgøre parametrene for lovgivningens mål og formål, ud over artikel 1 om det 
overordnede mål, som medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre. Disse omfatter:

 at deponering på affaldsdeponeringsanlæg bør kontrolleres og forvaltes 
hensigtsmæssigt med henblik på at forebygge eller begrænse eventuelle negative 
virkninger på miljøet og risici for menneskers sundhed

 at det er nødvendigt klart at angive, hvilke krav der bør gælde for deponeringsanlæg 
med hensyn til lokalisering, indretning, ledelse, kontrol, nedlukning samt 
forebyggende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger mod enhver trussel mod 
miljøet såvel på kort som på lang sigt, herunder navnlig foranstaltninger mod 
forurening af grundvandet forårsaget af perkolatnedsivning i jorden

                                               
1 I et brev af 14. december 2007 til udvalget bekræftede miljøagenturet, at der var blevet foretaget en 
hydrogeologisk risikovurdering, og at godkendelsen omfatter afhjælpende foranstaltninger til styring af 
eventuelle risici, som skal holdes på et acceptabelt niveau. Lederen af anlægget - SITA - er forpligtet til at 
fremlægge dokumentation for, at grundvandsrelaterede risici i forbindelse med anlægget forbliver på et 
acceptabelt niveau.
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 tilvejebringelsen af præcise driftsmæssige og tekniske krav til affald og 
deponeringsanlæg gennem foranstaltninger, procedurer og retningslinjer, der tager 
sigte på at forebygge eller i videst muligt omfang begrænse miljøbelastningen fra 
deponering af affald, herunder navnlig forureningen af overfladevand, grundvand, jord 
og luft, og belastningen af det globale miljø, herunder drivhuseffekten, samt 
eventuelle heraf følgende risici for menneskers sundhed under hele 
deponeringsanlæggets levetid.

Blandt de generelle krav til deponeringsanlæg i bilag I til direktivet findes der et, som 
vedrører "afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative 
områder, vandveje, vandområder og andre landbrugs- og byområder". Der skal ligeledes tages 
hensyn til forekomsten af grundvand, kystnære vandområder eller fredede arealer i området.
Et deponeringsanlæg kan kun godkendes i henhold til direktivet, hvis disse karakteristika er 
opfyldt og viser, at deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig miljørisiko.

Myndighederne er forpligtede til at mindske gener og farer fra deponeringsanlægget som 
følge af emission af lugte og støv, materialer, der transporteres med vinden, støj og trafik, 
fugle, skadedyr og insekter.

Efter anmodning fra udvalget havde Kommissionen forinden indhentet oplysninger fra de 
britiske myndigheder i efteråret 2006 vedrørende de præcise omstændigheder, som 
godkendelsen var blevet udstedt under, og yderligere udtalelser om, at det nærmeste 
beboelsesområde lå "180 m til 200 m væk fra de nærmeste affaldsdeponeringer".
De bekræftede desuden behovet for et deponeringsanlæg i området, idet de gjorde 

opmærksom på, at der kun findes fire på nuværende tidspunkt. I november 2006 modtog 
udvalget et detaljeret brev fra Gateshead byråd1, som ligeledes indeholdt en omfattende 
vurdering og begrundelser for, hvorfor udstedelsen af byggetilladelsen var lovlig, samt 
hvorfor der ikke var en materiel miljørisiko for nabolaget.

I løbet af de følgende to år fremlagde de britiske myndigheder og det britiske miljøagentur 
yderligere oplysninger i forbindelse med en række detaljerede spørgsmål, som andragere og 
medlemmer af udvalget havde rejst vedrørende grundvandet, anlæggets pumpeaktiviteter, og 
hvordan deponeringsanlægget underliggende bassin fungerer, samt beliggenheden i nærheden 
af grundvandsreservoirer. På grundlag af de fremlagte oplysninger og efter en hydrogeologisk 
undersøgelse foretaget af miljøagenturet fandt Kommissionen, at den konceptuelle model 
påviser, at anlægget forekommer at være i overensstemmelse med direktivet.

Andragernes yderligere detaljerede analyser viste imidlertid vedvarende uoverensstemmelser, 
og formanden tog derfor imod en invitation til at besøge området og møde alle de 
interesserede parter.

Møde med andragerne og lokalbefolkningen på Crookhill Primary School, Blaydon

Omkring 30 lokale borgere deltog i mødet, deriblandt andragerne, og fortalte om deres 
erfaringer siden åbningen af det nye deponeringsanlæg. En eller to af de ældre, som var til 
stede, beskrev dele af områdets historie og dets tilknytning til den tidligere mineindustri og til 
                                               
1 Brev og bilag fra Derek Quinn, gruppedirektør, udvikling og iværksættelse, 15. november 2006.
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de mange nærliggende sand- og grusgrave. Der findes mange underjordiske tunneler og 
korridorer. Minedriften, som var den vigtigste økonomiske aktivitet gennem flere 
generationer, påvirkede de underliggende lag og de underjordiske vandløb. Ifølge 
lokalbefolkningen er der i en del af området desuden risiko for periodisk landsænkning som 
følge af underjordiske tunneler, der kollapser. Borgerne fortalte om haver, hvor der er opstået 
kilder, som ikke var der tidligere, og om vandløb og bække i nærliggende områder, som er 
forsvundet.

Det blev meddelt, at omkring 3.000 mennesker fra Ryton og Blaydon bor i gåafstand fra 
deponeringsanlægget, og at dette mellemliggende område er et rekreativt område, hvoraf en 
del er hjemsted for beskyttede arter af sommerfugle og planter. Den lokale skoles legeplads 
(som støder op til det sted, hvor mødet blev afholdt) måtte lukkes periodisk enten på grund af 
de kraftige lugtgener fra anlægget eller på grund af de store mængder efterladenskaber på 
legeområderne og bygningerne fra måger. Området vrimlede med insekter, især forskellige 
typer fluer, som forekom at være modstandsdygtige over for insektmidler. Mange af de 
tilstedeværende på mødet frygtede for deres børns helbred. Børnene led ofte af forskellige 
former for sygdomme, som mentes at være forbundet med deponeringsanlægget Path Head og 
andre deponeringsanlæg i området, som alle ligger i nærheden af Ryton.

Der blev givet udtryk for frygt for deponeringsanlæggets stabilitet, idet der ligger to landsbyer 
under det niveau, hvor anlægget ligger - Stella, som den lille bæk er opkaldt efter, og 
Hedgefield. Nogle var stærkt foruroligede over risikoen for mudderskred, hvis vandstanden 
stiger efter kraftig regn, hvilket ikke er ualmindeligt i dette område. Andre var mere 
bekymrede over faren for forurening af vandforsyningen, selv om der er blevet bygget 
afledningskanaler til grundvandet inden i selve anlægget, og ejerne af deponeringsanlægget 
permanent pumper vand væk fra anlægget. Andragerne fremviste billeder af lagunens 
vandstand ved deponeringsanlæggets bund.

Ved en fremvisning af anlægsområdet var det muligt at bekræfte mange af andragernes 
udtalelser og desuden bemærke, at husene i Stargate er tæt beliggende på sikkerhedshegnet 
omkring anlægget lige ovre på den anden side af vejen. Der var bygget dræningssystemer 
langs med vejen på den vestlige side af Stargate for at omlede vand fra en nærliggende dam, 
som lå meget højre end deponeringsanlægget Path Head. På den østlig side af anlægsområdet 
blev en stor mængde vand bortledt ned over Stella Lane og Hexham Old Road foruden det 
vand, som blev ledt ud i Starbeck. Der lå en vandmølle længere nede på marken og 
landbrugsjord i udkanten af en landsby.

Gateshead Metropolitan Borough Council

Mødet med byrådets højtstående embedsmænd og repræsentanter fra miljøagenturet gav 
mulighed for at stille andragernes mange spørgsmål. Efter en kort indledende og temmelig 
nervøs udveksling var embedsmændene meget hjælpsomme med svar og yderligere 
baggrundsinformation vedrørende valget om at opføre anlægget og omfanget af de 
undersøgelser, som er nødvendige for at sikre anlæggets sikkerhed. Deres juridiske afdeling 
var også i høj grad opmærksom på bestemmelserne i EU-direktiverne og deres indvirkning på 
lokalpolitikken.

Det er interessant, at driften af deponeringsanlæg i området tydeligvis indgår i en større 
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affaldsstrategi, hvor der fokuseres på genanvendelse af husholdningsaffald. Kun 26 % af 
affaldet genanvendes i øjeblikket i Gateshead, Tyneside og Sunderland, og samarbejdet 
imellem de tre byråd med henblik på at forøge denne andel betydeligt blev fremmet kraftigt 
med en målsætning på 50 % inden 2020. Det blev ligeledes erkendt, at området var ved at 
løbe tørt for passende steder til opførelse af deponeringsanlæg, og situationen i forbindelse 
med anlægget Path Head gik godt i spænd med denne overordnede vurdering.
Deponeringsanlægget Path Head skal lukkes ned i 2017.

Ifølge embedsmændene blev stedet identificeret som velegnet til deponeringsaktiviteter i kraft 
af den historiske minedrift i åbne brud og stenbrud i Rytonområdet og de geologiske forhold.
De erkendte, at der var et vedvarende vandrelateret problem, og sagde, at der var blevet 
foretaget regelmæssige undersøgelser af grundvandsforholdene og lavet borehulsmålinger for 
at overvåge situationen så nøje som muligt. De erkendte, at det forsat vil kræve korrigerende 
foranstaltninger at mildne problemet. De vurderede imidlertid, at disse problemer var 
håndterlige, og at de ikke burde udgøre en fare for lokalbefolkningen.

Embedsmændene oplyste os om, at de i løbet af de seneste to år havde forbedret 
lugtkontrollen, idet de endnu en gang anerkendte, at dette var et problem, som de forsøgte at 
løse i samarbejde med operatørerne af anlægget. Det foregående efterår havde kraftige vinde 
desuden skabt problemer med affald, som blæste væk fra anlægsområdet, men der var blevet 
sat ekstra net op for at forhindre, at det sker igen.

Den vedvarende pumpning betød, at der ikke burde være fare for, at grundvandet stiger så 
meget, at det bliver forurenet af anlægget, og anlæggets lerfundament og -membraner, som 
var blevet kontrolleret af miljøagenturet, beskyttede også mod dette. Drikkevandet blev hentet 
fra flodudspring, og der findes intet større grundvandsreservoir til drikkevandsforsyning.

Embedsmændene i byrådet oplyste, at de havde truffet afhjælpende foranstaltninger med 
henblik på at beskytte beboerne i Stargateområdet yderligere, eftersom de var tættest på 
deponeringsanlægget Path Head, og forbedre levestederne for fugle, såsom digesvaler. Der 
blev fremlagt supplerende dokumenter om miljøaspekterne og de afhjælpende 
foranstaltninger, som blev truffet eller planlagt, samt korrespondance fra direktøren for 
folkesundhed, som også besvarede de udtrykte bekymringer.

Lokale byrådsmedlemmer, Fiona Hall (medlem af Europa-Parlamentet) og Martin Callanans 
(medlem af Europa-Parlamentet) parlamentariske assistent deltog ligeledes i mødet. De 
udtrykte deres egne bekymringer over indvirkningen af deponeringsanlægget Path Head og 
henviste desuden til den samlede helbredsmæssige indvirkning på borgerne i området fra 
ældre deponeringsanlæg, som nu er lukket ned.

Ifølge embedsmændene blev anlægget Path Head forvaltet ifølge de mest moderne og strenge 
standarder, og dette var bestemt ikke tilfældet for mange af de ældre anlæg, som ikke havde 
haft mulighed for at drage fordel af de nuværende metoder eller praksis. De fastholdt endnu 
en gang, at der var blevet truffet foranstaltninger for at sikre, at lokalsamfundet beskyttes mod 
eventuel forurening fra de ældre anlæg. Der blev henvist til 19 anlæg, hvoraf fire er i drift i 
øjeblikket.

For at vende tilbage til spørgsmålet om grundvandet og følgerne for anlæggets stabilitet, hvis 
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grundvandet skulle fortsætte med at stige, blev der svaret, at anlæggets stabilitetsfaktor 
overvåges permanent. Dette har dog endnu ikke overbevist lokalbefolkningen, og både Fiona 
Hall og nogle af de tilstedeværende lokale byrådsmedlemmer satte spørgsmålstegn ved det 
fornuftige i overhovedet at udstede en byggetilladelse, eftersom vandsituationen udgør et 
vedvarende problem.

Besøg på deponeringsanlægget Path Head, som ledes af SITA Environment Ltd.

Både område- og anlægslederen gav delegationen detaljerede svar på deres spørgsmål og 
forklarede kravene i forbindelse med den IPPC-godkendelse, som blev udstedt i august 2005, 
og som bekræftede, at anlægget var beregnet til ikkefarligt husholdningsaffald. Anlægget blev 
åbnet i februar 2007, og der blev udstedt en tilladelse i 2008, som dækkede 
udløsningstærsklen for emissioner. Der havde ikke været en stigning i mængden af affald, 
som blev håndteret på anlægget. Der er blevet nedsat et forbindelsesudvalg med de lokale 
myndigheder og med miljøagenturet, og der er oprettet et register over klager. Der blev 
registreret 90 klager i 2008.

Når klager underbygges, som det var tilfældet i forbindelse med problemet med en særlig type 
flue, som var til betydelig gene for lokalsamfundet, bliver der indgået aftale med et 
specialfirma med henblik på at løse det pågældende problem. Alle ansatte på anlægget er 
uddannet i skadedyrbekæmpelse. Der er også et aktivt fugleprogram med henblik på at holde 
fødesøgende fugle væk fra området, og delegationen observerede det store net, som var 
monteret på mobilkraner. Det havde været taget ned i en måned for at tillade aktivitet mellem 
cellerne.

(Gisninger om, hvor meget man helt nøjagtigt har forsøgt at camouflere inden besøget på 
anlægget, blev kun forstærket ved synet af deodorantsprayer på ledelseskontorerne).

Lederne af anlægget bekræftede, at der ikke havde været problemer i forbindelse med 
anlæggets stabilitet. Eksistensen af to laguner af drænet overfladevand blev påvist, og 
delegationen blev informeret om, at der blev pumpet vand fra den ene til den anden; der var 
dog ikke længere behov for at pumpe døgnet rundt hele tiden. Delegationen blev oplyst om, at 
der blev udgivet en hydrologisk risikovurdering i slutningen af februar 2009, men udgivelsen 
omhandlede kun overfladevand, og det blev benægtet, at der var et grundvandsrelateret 
problem1. De tilføjede, at perkolat blev opbevaret i tanke på anlæggets grund.

Konklusioner og anbefalinger

Argumenterne vedrørende eksistensen af grundvand er komplekse, og der kan desværre ikke 
drages en klar konklusion i denne henseende på baggrund af besøget. Andragerne hævder, at 
tallene i den hydrogeologiske risikovurdering fra november 2004 viser, som de også har 
bevidnet i form af løbende og fremsivende vand på siderne af hulrummet, at grundvandet er 
19 m over de laveste affaldsdeponeringer. Dette lader til at være blevet bekræftet i 
risikovurderingsrapporten inden godkendelsen blev udstedt, hvori det blev indrømmet, at 

                                               
1 Som angivet af andragerne i et brev af den 13. januar 2008 er dette i modstrid med miljøagenturets synspunkt 
om, at vandet i deponeringsanlæggets hulrum var en blanding af grundvand og regnvand, som er citeret fra 
protokoller herom.
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udløb fra det lave grundvand i stenbruddet ville på et vist tidspunkt være blevet ledt ud i Stella 
Beck, selv om det i øjeblikket tømmes ud i lagunen i stenbruddet.

Myndighederne i Gateshead og miljøagenturet fastholder, at der er blevet installeret 
afledningskanaler til grundvandet i anlægget for at forhindre forurening, og at rester og 
perkolat bliver opbevaret i tanke i anlægget. Det kan således konstateres (og den seneste 
risikovurdering vil bekræfte), at der er blevet truffet foranstaltninger for at forhindre, at der 
trænger overfladevand eller grundvand ind i det deponerede affald.

Da anlæggets funktionalitet blev observeret under besøget, fik delegationen indtrykket af, at 
deponeringsanlægget var ryddeligt og velforvaltet samt passende udstyret til at overholde 
kravene i direktivet om deponering af affald.

Anlæggets ledelse var fuldt ud bevidst om sit ansvar og havde planlagt eller i det mindste 
deltaget i forbindelsesmøder med repræsentanter fra lokalsamfundet og miljøagenturet. Et 
sådant samarbejde på lokalt plan er ligesom omfattende offentliggørelse og omdeling af alle 
objektive oplysninger vedrørende anlægget, både de positive og de negative, af afgørende 
betydning. Ikke desto mindre var det tydeligt, at lederne af anlægget havde sikret, at anlægget 
og det omkringliggende område var blevet godt forberedt i forbindelse med det 
parlamentariske besøg i de dage, der gik forud for besøget, og det ville være forkert ikke at 
bemærke denne kendsgerning. Lokalbefolkningen påpegede, at dette var tilfældet, og at 
sådant oprydningsarbejde ikke forekom ofte nok.

Der bør ikke opfordres til opførelse af deponeringsanlæg tæt på beboelsesområder, hvilket er 
sund fornuft.

Direktivet om deponering af affald er meget svagt og upræcist på dette område, idet det 
hedder i direktivet, at der "ved placeringen af et deponeringsanlæg skal [...] tages hensyn til:
(a) afstanden fra deponeringsanlæggets afgrænsning til boligområder og rekreative 
områder…."

Den iagttagelse, at de tættest beliggende huse i Stargate ikke ligger mere end 100 m fra 
anlæggets område, og at ejendommen Runhead og Cushy Cow Lane ikke ligger meget 
længere væk, illustrerer problemets natur, eftersom det synes klart for den parlamentariske 
delegation, at disse huse ligger for tæt på, og at de, som gav tilladelse til opførelsen af 
anlægget, måtte have vidst, at ubehagelige følgevirkninger var uundgåelige. Der foreligger 
endnu ikke bevis for, om de ubehagelige følgevirkninger har indvirkning på den offentlige 
sundhed, og delegationen har overvejet at iværksætte forskning på dette område. Under alle 
omstændigheder øger den tætte beliggenhed i kombination med de regelmæssige lugtgener 
stressniveauet i området og påvirker borgernes dagligdag voldsomt.

På nuværende tidspunkt, hvor deponeringsanlægget Path Head er fuldt ud fungerende, er det 
illusorisk at forestille sig, at det bliver lukket ned inden den planlagte dato. Det er især 
beklageligt, at stedet blev valgt i første omgang, når man tager dets beliggenhed tæt på 
beboelsesområder og skoler i betragtning. Men der var ingen klar forpligtelse i henhold til 
EU-lovgivningen til at handle anderledes, og historien og stedets geologi talte uden tvivl for 
valget af området på trods af de talrige andre steder, både nuværende og daværende, i området 
- hvis samlede indvirkning ligeledes skulle have været taget i betragtning.
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I betragtning af disse overvejelser og under henvisning til den modtagne skriftlige og 
mundtlige dokumentation og beviser, anbefales det, at:

1. myndighederne sikrer, at området rengøres hyppigere og mere regelmæssigt med 
særlig fokus på naturligt sårbare steder såsom skoler og rekreative områder

2. miljøagenturet anmodes om regelmæssigt at bidrage og offentliggøre oplysninger for 
lokalsamfundet om luftforurening og andre resultater af videnskabelig overvågning af 
anlæggets aktiviteter, herunder grundvandsniveauet

3. der træffes specifikke foranstaltninger med henblik på at fremme observationen af 
anlæggets stabilitet, særligt hvad angår det område, der støder op til Star Beck, for at 
sikre lokalbefolkningen mod eventuelle jordskred

4. det ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet sikrer, at der i forbindelse med en eventuel 
fremtidig revision af direktivet om deponering af affald indføres mere præcise krav til 
beboelsesområders og rekreative områders beliggenhed i forhold til deponeringsanlæg.
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