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Framställning 727/2005 om Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear

Sammanfattande rapport och rekommendationer efter ett besök av ordföranden i 
utskottet för framställningar onsdagen den 28 januari 2009

Inledning

Den ursprungliga framställningen om användningen av Path Head Quarry som avfallsdeponi 
framfördes innan myndigheterna i Gateshead hade godkänt ett utnyttjande av platsen. 
Godkännandet utfärdades efter att miljöbyrån utfärdat sitt tillstånd den 31 augusti 20051.

Utskottets inblandning motiveras av att en rad skyldigheter som ingår i direktivet om 
deponering av avfall (1999/31/EG) och direktivet om avfall (74/442/EG) eventuellt inte har 
respekterats. Framställarna ser detta som problematiskt och skadligt för lokalsamhället, 
särskilt när det gäller grundvattenproblematiken och risken för förorening genom lakvatten,
samt på grund av deponins närhet till bostads- och skolbyggnader som därför riskerar att 
utsättas för ökade luftföroreningar, skadedjur och dålig lukt. Deponins kumulativa inverkan i 
ett område där det enligt framställarna redan finns 33 andra deponier är en källa till stor oro 
hos lokalbefolkningen, av vilka många närvarade under detta korta besök.

Framställarna är mest bekymrade över de möjliga effekterna på lokalbefolkningens hälsa,
särskilt mer sårbara grupper som småbarn och äldre personer. Man uttryckte även oro över 
områdets geologiska säkerhet och den möjliga risken för jordskred efter häftiga regn samt 
ansamlingen av vatten bakom en uppbyggd fördämning vid områdets sydvästra gräns.

Direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

EU-lagstiftningens inverkan på människors dagliga liv när det gäller avfall och deponering är 
av central betydelse för utskottet, som regelbundet tar emot framställningar i dessa ämnen. 
Direktivet om deponering av avfall innehåller 34 skäl som sammantagna kan sägas utgöra 
ramen för lagens syften och mål, utöver artikel 1 om det övergripande målet, vilket 
medlemsstaterna är skyldiga att införliva och genomföra. I skälen talas det om

 att deponering bör övervakas och hanteras på ett lämpligt sätt så att potentiellt skadliga 
effekter på miljön och risker för människors hälsa förebyggs eller minskas

 att det är nödvändigt att klart ange de krav som deponier måste uppfylla vad beträffar 
lokalisering, villkorsreglering, skötsel, kontroll, avslutning samt åtgärder för 
förebyggande av och skydd mot alla slags miljöhot på både kort och lång sikt, och 
särskilt mot förorening av grundvattnet genom lakvatteninfiltration i marken

 att man genom stränga operativa och tekniska krav på avfall och deponier ska 
ombesörja åtgärder, förfaranden och ledning för att förebygga eller så långt möjligt 
minska avfallsdeponeringens negativa effekter på miljön, särskilt när det gäller 
förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, 

                                               
1 I en skrivelse till utskottet av den 14 december 2007 bekräftade miljöbyrån att en hydrogeologisk 
riskbedömning hade genomförts och att tillståndet omfattar riskreducerande åtgärder för att hålla möjliga risker 
på godtagbar nivå. SITA, som driver deponin, är skyldigt att lägga fram bevis för att risken att grundvatten 
tränger in i deponin hålls på en låg och godtagbar nivå.
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inbegripet växthuseffekten, samt alla risker deponering av avfall kan medföra för 
människors hälsa, under deponins hela livscykel.

I de allmänna kraven på deponier i bilaga I i direktivet talas det om ”avståndet från platsens 
yttre gräns till bostads- och rekreationsområden, vattenleder, vattenförekomster och 
jordbruksområden eller tätbebyggelse”. Man bör även ta hänsyn till förekomsten av 
grundvatten, kustvatten eller naturskyddszoner i området. En deponi kan endast godkännas i 
enlighet med direktivet om dessa villkor är uppfyllda, vilket innebär att deponin inte utgör en 
allvarlig miljörisk.

Myndigheterna är skyldiga att minimera olägenheter och risker som härrör från deponin 
genom utsläpp av lukt och damm, material som transporteras med vinden, buller och trafik, 
fåglar, skadedjur och insekter.

På utskottets begäran hade Europeiska kommissionen tidigare, under hösten 2006, inhämtat
upplysningar från de brittiska myndigheterna om de exakta villkor under vilka tillståndet hade 
utfärdats och ytterligare uppgifter enligt vilka det närmaste bostadsområdet låg ”180–
200 meter från närmaste avfallsdeponi”. Myndigheterna bekräftade dessutom åter behovet av 
en deponi i området, med hänvisning till att det för närvarande endast fanns fyra stycken. I 
november 2006 fick utskottet en detaljerad skrivelse från kommunfullmäktige i Gateshead1,
som även skickade med en helhetsbedömning och anförde skäl till varför beviljandet av 
byggnadstillstånd var lagenligt och även varför det inte förelåg någon miljörisk för 
omgivningen.

Under de följande två åren gavs ytterligare upplysningar av de brittiska myndigheterna och 
den brittiska miljöbyrån om de detaljfrågor som hade tagits upp av framställarna och 
utskottsledamöterna om grundvattnet, pumpverksamheten på platsen samt dammens funktion 
nedanför deponin och närheten till akviferer. På grundval av den utförliga information som 
gavs och efter en hydrogeologisk översyn från miljöbyråns sida bedömde 
Europeiska kommissionen att deponin tycks uppfylla direktivet med utgångspunkt från den 
teoretiska deponimodellen.

Ytterligare en ingående analys som genomfördes av framställarna pekade dock på fortsatta
motsägelser, och av det skälet, samt med tanke på de kvarvarande tvivlen, accepterade 
ordföranden en inbjudan att besöka området och träffa alla berörda parter.

Möte med framställarna och lokalbefolkning i Crookhill Primary School i Blaydon

Omkring 30 personer, inklusive framställarna, deltog i mötet. Lokalbefolkningen beskrev sina 
erfarenheter efter att den nya deponin öppnats. En eller två av de äldre personer som 
närvarade beskrev en del av områdets historia och dess koppling till den tidigare gruvdriften 
och de många sand- och grustagen i området. Det finns många underjordiska tunnlar och 
passager. Gruvbrytningen, som under generationer var den huvudsakliga ekonomiska 
verksamheten, påverkade de underliggande jordlagren och de underjordiska vattenflödena. 
Enligt lokalbefolkningen har en del av området också en benägenhet till återkommande 
landsänkningar till följd av att underjordiska tunnlar kollapsar. Det nämndes att källor som 

                                               
1 Skrivelse och bilagor från Derek Quinn, Group Director, Development and Enterprise, den 15 november 2006.
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aldrig har funnits förut tränger fram i en del trädgårdar, och även att vattendrag och bäckar 
försvinner i området.

Man berättade att omkring tre tusen människor från Ryton och Blaydon bor på gångavstånd
från deponin, som delvis var rekreationsområde och delvis hemvist för vissa fridlysta fjärils-
och växtarter. Den lokala skolgården (i anslutning till platsen för mötet) måste under perioder
stängas, antingen på grund av kraftig lukt från deponin eller på grund av det stora antalet 
måsar som förorenar på skolgården och byggnaderna. Insekter, särskilt olika sorters flugor, 
svärmar i området och tycks immuna mot insektssprej. Många av dem som deltog i mötet 
fruktar för sina barns hälsa. Barnen drabbas regelbundet av olika typer av sjukdomar och 
besvär, som enligt mötesdeltagarna är kopplade till den nya deponin i Path Head och andra 
deponier i området, som samtliga ligger i närheten av Ryton.

Man uttryckte oro över deponins stabilitet med tanke på att två byar är belägna under 
deponins nivå – Stella, varifrån den lilla bäcken har fått sitt namn, och Hedgefield. Somliga 
var oroade över den potentiella risken för jordskred om vattennivån skulle stiga efter häftiga 
regn, vilket inte är ovanligt i området. Andra var mer oroade över risken för förorening av 
vattenkällorna, även om det hade lagts dräneringsrör för grundvattnet inom deponiområdet 
och deponins ägare ständigt pumpar bort vatten från platsen. Fotografier som visades av 
framställarna visade nivån på bassängen nedanför deponin.

Vid en rundtur i deponiområdet kunde man bekräfta många av framställarnas påståenden och 
även se hur kort avståndet är mellan husen vid Stargate och deponins stängsel på motsatta 
sidan av vägen. Särskilda dräneringssystem hade byggts längs vägen på västra sidan av 
Stargate för att leda bort vattnet från en närbelägen damm som låg mycket högre än 
deponiområdet i Path Head. På östra sidan av området rann en hel del vatten över Stella Lane 
och Hexham Old Road, förutom det vatten som leddes ned i Starbeck. En vattenkvarn låg 
längre ned på andra sidan ett fält och åkermark i utkanten av en by.

Gateshead Metropolitan Borough Council

Vid mötet med de högre tjänstemännen i kommunfullmäktige och med företrädare för 
miljöbyrån kunde de många frågor som tagits upp av framställarna framföras. Efter en kort 
inledande och ganska nervös diskussion var tjänstemännen mycket hjälpsamma när det gällde 
att ge svar och ytterligare bakgrundsinformation om valet av plats för deponin och hur pass 
ingående utredning som hade varit nödvändig för att garantera deponins säkerhet. Deras 
rättsliga avdelning var också i högsta grad medveten om EU-direktivens bestämmelser och 
vad de innebär för lokalpolitiken.

Intressant nog drivs deponierna i området uppenbarligen inom ramen för en större 
avfallshanteringsstrategi med betoning av behovet att återvinna hushållsavfall. Endast 
26 procent av avfallet återvinns för närvarande i området Gateshead, South Tyneside och
Sunderland, och de tre kommunerna lägger stor vikt vid samarbete för att kraftigt öka denna 
andel, med målet att uppnå 50 procent 2020. Man var också medveten om att området började 
få ont om plats för lämpliga deponier, och Path Head-deponins läge passade in i denna 
helhetsbedömning. Deponin i Path Head ska stängas 2017.
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Ryton-områdets tidigare dagbrytning och dess geologi gjorde enligt tjänstemännen att det 
bedömdes som en lämplig plats för en deponi. De medgav att det fanns fortsatta problem med 
vattnet och uppgav att de regelbundet hade undersökt grundvattensituationen och gjort 
borrhålsmätningar för att övervaka situationen så noggrant som möjligt. De medgav att man 
kommer att fortsätta behöva vidta korrigerande åtgärder för att reducera problemet. De 
bedömde dock att dessa svårigheter är hanterbara och att de inte bör utgöra något hot mot 
lokalbefolkningen.

Tjänstemännen upplyste oss om att de under de senaste två åren hade gjort förbättringar för att 
åtgärda lukten, och anförde åter att detta verkligen var en fråga som de försökte lösa 
tillsammans med deponins verksamhetsutövare. Starka vindar föregående höst hade även 
skapat problem med skräp som hade blåst ut från deponin, men ytterligare nät hade satts upp 
för att minska risken för att det skulle hända igen.

Att vattnet ständigt pumpas bort innebär att det inte borde finnas risk för att grundvattnet ska 
stiga och förorenas av deponin, och deponins lergrund och isoleringsskikt, som kontrollerats 
av miljöbyrån, skyddade också mot detta. Dricksvatten hämtas från flodkällor, och ingen 
större akvifer används som dricksvattenkälla.

Kommuntjänstemännen påpekade att de hade vidtagit riskreducerande åtgärder för att 
ytterligare skydda de boende i Stargate-området, eftersom de befinner sig närmast deponin i 
Path Head, och förbättra miljön för fågelarter som till exempel backsvalan. De lade fram 
ytterligare dokumentation om miljöaspekterna och de riskreducerande åtgärder som hade 
vidtagits eller som skulle vidtas, samt korrespondens med direktören för folkhälsa, i vilken de 
uttryckta farhågorna också togs upp.

Lokala fullmäktigeledamöter anslöt sig till mötet, i vilket även parlamentsledamoten Fiona 
Hall och parlamentsledamoten Martin Callanans parlamentsassistent deltog. De gav uttryck 
för sin egen oro över konsekvenserna av deponin i Path Head, och hänvisade också till den 
kumulativa inverkan på lokalbefolkningens hälsa av äldre deponier som nu var stängda.

Deponin i Path Head drivs enligt tjänstemännen enligt moderna och stränga normer, vilket
säkerligen inte hade varit fallet när det gällde många av de äldre deponierna som inte hade 
tillgång till dagens metoder eller praxis. De vidhöll än en gång att man hade vidtagit åtgärder 
för att garantera att lokalsamhället inte utsattes för eventuella föroreningar från de äldre 
deponierna. Man nämnde 19 deponier, av vilka fyra för närvarande är i drift.

När diskussionen åter kom in på grundvattnet och följderna för deponins stabilitet om detta
skulle fortsätta stiga, gavs svaret att deponins stabilitet ständigt övervakas. Detta har dock 
ännu inte lyckats lugna lokalbefolkningen, och både Fiona Hall och några lokala 
fullmäktigeledamöter ifrågasatte klokheten i att överhuvudtaget ge byggnadstillstånd, med 
tanke på att vattnet även fortsättningsvis utgör ett ständigt problem.

Besök vid deponin i Path Head, som drivs av SITA Environment Ltd.

Både områdes- och platschefen gav utförliga svar på delegationens frågor och förklarade 
kraven i IPPC-tillståndet som utfärdades i augusti 2005 som bekräftade att deponin var avsedd 
för ofarligt hushållsavfall. Deponin öppnades i februari 2007 och en ändring av 
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IPPC-tillståndet som omfattar tröskelvolymer för utsläpp beviljades 2008. Det har inte skett 
någon volymökning när det gäller deponins avfallshantering. En samarbetskommitté har 
upprättats med den lokala myndigheten och med miljöbyrån, och man för ett register över 
klagomål. Det registrerades 90 klagomål under 2008.

När klagomålen kan underbyggas, som i fallet med problemen med en särskild sorts fluga 
som var en verklig plåga för lokalsamhället, anlitas ett specialistföretag för att åtgärda
problemet. All personal inom området har genomgått utbildning i skadedjursbekämpning. Det 
finns även ett fågelhanteringsprogram för att förhindra att fåglarna rotar bland soporna, och 
delegationen kunde bese de stora nät som hade hängts upp på mobilkranar. Dessa hade tagits 
ned under en månad för att göra det möjligt att flytta verksamheten från en cell till nästa.

(Man kan bara gissa hur mycket som hade arrangerats enkom för besöket vid deponin, ett 
intryck som förstärktes av de luftuppfriskande preparat som sprejats på deponiledningens 
kontor.)

Platscheferna bekräftade att det inte hade funnits några problem med deponins stabilitet. Man 
visade upp två bassänger med dränerat ytvatten, och pumpningen från den ena till den andra 
beskrevs för delegationen. Pumpning dygnet runt krävs dock inte längre, och pumparna är inte 
nödvändiga hela tiden. Delegationen upplystes om att en hydrologisk riskbedömning skulle 
läggas fram i slutet av februari 2009, vilken dock endast avsåg ytvattnet, och man förnekade 
att det skulle finnas några problem med grundvattnet.1 Det tillades att lakvatten samlades upp 
i tankbehållare på plats.

Slutsatser och rekommendationer

Diskussionen om förekomsten av grundvatten är komplex och tyvärr gjorde inte besöket det 
möjligt att dra några säkra slutsatser i fråga om detta. Framställarna hävdar att siffrorna i den 
hydrogeologiska riskbedömningen från november 2004 pekar på att grundvattnet ligger
19 meter ovanför den lägsta avfallsdeponeringsplatsen, vilket de även kan bekräfta genom
rännilar och framsipprande vatten vid stenbrottets kant. Det tycks som om detta bekräftas i 
riskbedömningsrapporten som lades fram innan tillståndet utfärdades, i vilken det medges att 
”flödet av ytligt grundvatten i stenbrottet i ett skede skulle ha letts ned i Stella Beck, men för 
närvarande flödar ned i stenbrottets bassäng”.

Myndigheterna i Gateshead och miljöbyrån vidhåller att dräneringsrör för grundvatten har 
installerats på platsen för att undvika förorening, och att alla restsubstanser och lakvatten hålls 
inom deponins gränser. Därför kan det sägas (vilket den senaste riskbedömningen kommer att 
bekräfta) att åtgärder har vidtagits för att förhindra att ytvatten eller grundvatten tränger in i 
det deponerade avfallet.

På grundval av iakttagelserna av deponiverksamheten under besöket framstår deponin som 
välvårdad och välskött, samt tillräckligt utrustad för att leva upp till deponidirektivets krav.

                                               
1 Detta motsäger miljöbyråns åsikt, enligt vad framställarna hävdar i ett brev av den 13 januari 2008, nämligen 
att ”vattnet i deponigropen var en blandning av grundvatten och regnvatten”, citerande sammanträdesprotokoll 
med denna lydelse.
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Deponiledningen var fullständigt medveten om sina skyldigheter och hade arrangerat eller 
åtminstone deltagit i samarbetsmöten med företrädare för lokalsamhället och miljöbyrån. 
Sådant samarbete på lokal nivå är centralt, liksom att man offentliggör och distribuerar all 
saklig information om deponin, både positiv och negativ. Icke desto mindre var det lika 
uppenbart att platscheferna hade sett till att deponin och det omgivande området under de 
föregående dagarna hade gjorts i ordning inför parlamentarikerbesöket, vilket skulle vara fel 
att inte nämna i sammanhanget. Lokalbefolkningen påpekade att detta var fallet och att sådana 
uppstädningsinsatser inte genomförs tillräckligt ofta.

Placering av deponier i närheten av bostadsområden bör inte uppmuntras, vilket är en fråga
om sunt förnuft.

Direktivet om deponering av avfall är dock i sig mycket vagt och ofullständigt på denna 
punkt, eftersom det bara slås fast att ”vid lokalisering av en deponi ska hänsyn tas till krav 
som rör a) avståndet från platsens yttre gräns till bostads- och rekreationsområden…”.

Iakttagelsen att de närmaste husen vid Stargate befann sig högst 100 meter från platsens 
gräns, och att godset Runhead och Cushy Cow Lane inte var mycket längre bort åskådliggör
problemet, eftersom det tycks uppenbart för parlamentsdelegationen att dessa hus ligger för 
nära och att de som godkände deponin rimligtvis måste ha känt till att obehagliga 
återverkningar inte gick att undvika. Det återstår att bevisa om de obehagliga 
återverkningarna påverkar människors hälsa, och delegationen har övervägt forskning kring
detta. I alla händelser ökar denna närhet, tillsammans med den regelbundet återkommande 
dåliga lukten och det förorenande dammet, påfrestningarna i området och inverkar märkbart 
på människors dagliga liv.

I detta skede, när avfallsdeponin i Path Head är i full drift, vore det illusoriskt att tro att den 
skulle kunna stängas före det planerade datumet. Det är särskilt beklagansvärt att platsen 
valdes ut till att börja med, med tanke på dess närhet till bostadsområden och skolor, men det 
fanns åtminstone enligt EU-lagstiftningen ingen klar skyldighet att handla annorlunda. 
Områdets historia och geologi spelade utan tvivel in då platsen valdes ut, trots de många 
andra äldre och befintliga deponierna i området, vilkas kumulativa inverkan man också borde 
ha tagit hänsyn till.

Med tanke på dessa överväganden, och med hänsyn till den mottagna skriftliga och muntliga 
dokumentationen och bevisningen, rekommenderar Europaparlamentet följande:

1. Myndigheterna bör se till att man oftare, på ett mer grundligt sätt och mer regelbundet 
genomför saneringar av området, särskilt inriktat på naturligt känsliga platser som 
skolor och rekreationsområden.

2. Miljöbyrån uppmanas att regelbundet bidra med och ge ut information till 
lokalsamhället om nivån av luftföroreningar och andra resultat från den vetenskapliga 
övervakningen av verksamheten på platsen, inklusive grundvattennivån.

3. Konkreta åtgärder bör vidtas för att stärka övervakningen av platsens stabilitet, särskilt 
vid fördämningsområdet ovanför Star Beck, för att dämpa lokalbefolkningens farhågor 
om risken för ett eventuellt jordskred.

4. Det ansvariga utskottet i Europaparlamentet bör vid en framtida omarbetning av 
direktivet om deponering av avfall se till att man fastslår noggrannare krav när det 
gäller bostads- och rekreationsområdens avstånd till avfallsdeponier.
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