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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.10.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0944/2004 af Sheila Ellis, britisk statsborger, for "Residents 
Against Toxic Site", og syv medunderskrivere om Det Forenede Kongeriges 
påståede manglende gennemførelse af EU-direktivet om deponering af affald

1. Sammendrag

Andrageren påstår, at Det Forenede Kongerige ikke har gennemført EU-direktivet om 
deponering af affald korrekt. F.eks. skulle den britiske forordning om deponering af affald fra 
2002 fritage eksisterende deponeringsanlæg fra nogle vigtige krav, som er fastsat i EU-
direktivet, såsom at kunstige membransystemer skal forhindre forurening af det område, 
deponeringsanlæggene ligger i. Desuden skulle den britiske forordning efter sigende ikke 
forbyde placeringen af deponeringsanlæg i geologisk ustabile omgivelser, som EU-direktivet 
ellers foreskriver. Som konsekvens heraf har alle de eksisterende deponeringsanlæg i Det 
Forenede Kongerige, ifølge andrageren, fået udstedt tilladelse, uden at der skeles til den fare, 
de udgør for menneskers sundhed og for miljøet. Andrageren nævner deponeringsanlægget i 
Houghton Quarry som eksempel. Hun opfordrer Europa-Parlamentet til at gribe ind og sørge 
for, at de relevante EU-direktiver kommer til at gælde for Houghton Quarry, og kræver, at 
anlægget lukkes, hvis ikke det kan leve op til de nævnte krav.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. november 2005

"Andrageren udtrykker bekymring for den fortsatte drift af deponeringsanlægget i Houghton-
le-Spring i det nordøstlige England. Kommissionen er bekendt med dette anlæg, da den har 
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undersøgt andragerens påstande gennem en årrække. Undervejs i disse undersøgelser 
kontaktede Kommissionen to gange de britiske myndigheder for at bede om kommentarer til 
de fremsatte påstande. De britiske myndigheder svarede, og sammen med deres andet svar 
fremsendte de overvågningsdata vedrørende grundvandskvaliteten. Kommissionen vurderede 
de oplysninger, andrageren og de britiske myndigheder havde fremlagt, og konkluderede, at 
der ikke var tilstrækkeligt bevis for en overtrædelse af fællesskabsretten til at udstede ordre 
om at indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til EF-traktatens artikel 226, således som 
andrageren ønskede. 

Andrageren henvendte sig også til Den Europæiske Ombudsmand med en anmodning om 
aktindsigt i dokumenterne vedrørende klagen. Da klagesagen var lukket, blev andrageren 
forsynet med kopier af al korrespondance mellem de britiske myndigheder og Kommissionen 
i forbindelse med hendes registrerede klage, herunder de overvågningsdata, som Det Forenede 
Kongerige havde stillet til rådighed. Efterfølgende afsluttede ombudsmanden sin undersøgelse 
(ref. 3381/2004/TN), da han vurderede, at Sheila Ellis' anmodning om aktindsigt var blevet 
imødekommet.  

Endvidere har andrageren informeret Kommissionen om, at anlægget nu har fået udstedt en 
ny tilladelse i henhold til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening1 efter en høringsproces, som andragerne deltog i. 
Efter fortsat korrespondance fra andrageren om anlægget drøftede Kommissionen sagen med 
de britiske myndigheder under et pakkemøde i oktober 2005, hvor man søgte at få en 
yderligere præcisering af anlæggets drift fra de britiske myndigheder på baggrund af den 
videre korrespondance, man nu modtog direkte fra andrageren. Efter mødet har 
myndighederne nu fremsendt yderligere oplysninger på skrift. Når Kommissionens 
tjenestegrene er færdige med deres undersøgelse af de omfangsrige tekniske dokumenter, der 
er blevet fremsendt, vil Kommissionen være i stand til at tage fornyet stilling i sagen." 

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. marts 2006
"I fortsættelse af Kommissionens tidligere svar på dette andragende og efter et pakkemøde 
med de britiske myndigheder i oktober 2005 har de britiske myndigheder fremlagt yderligere 
oplysninger om de spørgsmål, som andrageren stiller. 

I sit svar forsøgte Det Forenede Kongerige at imødegå de enkelte punkter, der var rejst om 
anlæggets drift. I forbindelse med spørgsmålet om resultaterne af en grundvandsundersøgelse, 
inden anlægget blev taget i drift, har de britiske myndigheder noteret, at der blev udarbejdet 
en præoperationel revisionsrapport af Biffa Waste Services, dateret den 23. januar 1997. 
Rapporten konkluderer, at der var konstateret en let tungmetalforurening, inden deponeringen 
blev påbegyndt. Imidlertid påpeges det, at den blev tilskrevet boringen af borehuller gennem 
sten, nemlig magnesiumkalksten, som skulle have indeholdt tungmetaller. 

Om placeringen af borehuller rundt omkring på anlægget lyder informationerne fra de britiske 
myndigheder, at da anlægget første gang fik tilladelse, blev de fastlagt efter konsultation med 
affaldsreguleringsmyndigheden i Tyne and Wear (Tyne and Wear Waste Regulation 
Authority) og med den nationale flodmyndighed (the National Rivers Authority) og 
efterfølgende, i oktober 2001, i samråd med Miljøagenturet. I forbindelse med ansøgningen 

                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26
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om en tilladelse under hensyntagen til forebyggelse og bekæmpelse af forurening (PPC) blev 
der foretaget en uafhængig miljørisikovurdering i august 2004, som opstillede en protokol for 
yderligere borehuller på området. Ifølge de oplysninger, de britiske myndigheder har 
fremsendt, udfører operatøren analyser af grundvandsprøver hver måned, mens 
Miljøagenturet foretager en revision af anlægget mindst en gang om året. Denne revision kan 
omfatte indsamling og overvågning af grundvandsprøver. 

Med hensyn til andragerens spørgsmål om anlæggets modtagelse af affald, der er på grænsen 
til at være farligt (f.eks. forurenet tøj), oplyser de britiske myndigheder i deres svar, at der 
ikke er nogen reference til affald, der er på grænsen til at være farligt, i listen over tilladt 
affald, der er omfattet af PPC-tilladelsen. Desuden oplyser de, at Miljøagenturet ikke er 
bekendt med, at der modtages den slags genstande på anlægget. Eftersom anlægget ikke har 
tilladelse til at modtage farligt affald, påpeger de, at der følgelig ikke er nogen krav om eller
procedurer for analyse af farligt affald. Imidlertid tjekkes affald, der er på vej ind på anlægget, 
ifølge de britiske myndigheders oplysninger for at sikre, at det opfylder betingelserne i 
tilladelsen. Man bruger videoovervågning ved affaldets ankomst til vejbroen, og derefter 
undersøges affaldet af maskinoperatøren, mens det læsses af og efterfølgende, når affaldet er 
spredt ud.

Med hensyn til forslaget om yderligere uafhængig borehulsovervågning på anlægget har de 
britiske myndigheder bekræftet, at de tilskyndet af Miljøagenturet vil sørge for, at der bliver 
iværksat en uafhængig analyse af grundvandet omkring anlægget i nær fremtid. Når 
Kommissionen har modtaget yderligere oplysninger om resultaterne af denne analyse, vil den 
tage fornyet stilling i sagen." 

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. juli 2006

"I fortsættelse af Kommissionens tidligere svar på dette andragende har de britiske 
myndigheder fremlagt supplerende oplysninger om overvågning af borehuller, hvilket 
andrageren stillede spørgsmål om.

Med hensyn til forslaget om yderligere uafhængig overvågning af borehuller på anlægget har 
de britiske myndigheder anført, at tilskyndet af Miljøagenturet vil en uafhængig analyse af 
grundvandet omkring anlægget blive indledt midt i juni 2006. 

De britiske myndigheder informerer Kommissionen om, at man har indgået kontrakt med 
British Geological Survey om, som uafhængig konsulent, at overvåge udtagningen af 
grundvandsprøver fra borehuller på stedet og efterfølgende udarbejde en fuld revisionsrapport 
på baggrund af laboratorieanalysen af prøverne. De britiske myndigheder har tilkendegivet, at 
revisionsrapporten skulle være færdig i august 2006. Når Kommissionen har modtaget 
yderligere oplysninger om resultaterne af denne analyse, vil den tage fornyet stilling i sagen.”

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 12. december 2006

"I fortsættelse af Kommissionens tidligere svar til dette andragende har de britiske 
myndigheder fremlagt en kopi af en fuld revisionsrapport, der analyserer 
laboratorieresultaterne for grundvandsprøvetagningerne fra borehullerne på området (en kopi 
er vedlagt). Rapportens konklusioner (side 37) oplyser, at resultaterne af 
grundvandsundersøgelsen og resultaterne af historisk overvågning angiver, at 
deponeringsanlægget ikke har nogen målbar indvirkning på grundvandskvaliteten. Der er dog 
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blevet konstateret en vis grundvandsforurening, og den er primært koncentreret om området 
ved borehul J2. Rapporten definerer "de potentielle kilder til denne forurening i detaljer under 
punkt 7.1 i rapporten, herunder forurenende stoffer fra omgivelserne omkring betonblandings-
og jordgenbrugsområderne, det tykke lag af potentielt forurenet planet jord, der ligger under 
den del af anlægget, den mulige anvendelse af herbicider og pesticider i forbindelse med 
landbrugsjorden nord for anlægget og tilstedeværelsen af vej A690 som mulig kilde til 
vejsaltforurening". Rapporten afsluttes (punkt 9) med anbefalinger om at forbedre den 
fremtidige overvågningsmetodologi.

Man har anmodet de britiske myndigheder om yderligere oplysninger om den potentielle 
risiko for perkolat fra området omkring borehul J2, der er identificeret som forurenet, og 
bekræftelse på, at lederen af anlægget har gennemført de relevante anbefalinger. Når 
Kommissionen har modtaget disse oplysninger, vil den være i stand til at give udvalget en 
opdatering."

7. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009

"I fortsættelse af Kommissionens tidligere svar på dette andragende stillede Kommissionen 
specifikke forespørgsler om driften af deponeringsanlægget til de britiske myndigheder, 
navnlig om sporing af gasemissioner fra anlægget, om hvor længe man forventer at fortsætte 
deponeringen på stedet, om programmet for begrænsning af anlægget og om bekymringer om 
anlæggets stabilitet, specielt i forhold til en revne, der er opstået i anlæggets sydlige 
afgrænsning.

De britiske myndigheder har efterfølgende reageret ved at fremsende oplysninger omkring de 
særlige problemer, der i visse tilfælde krævede yderligere afklaring. Desuden har andrageren 
fremsendt oplysninger til Kommissionen om anlæggets drift og offentlig adgang til 
dokumentationen omkring typen af affald, der deponeres på anlægget. Som resultat heraf har 
Kommissionen til hensigt at rejse spørgsmålene igen over for de britiske myndigheder. Når 
Kommissionen har modtaget en præcisering af de individuelle punkter, vil den være i stand til 
at komme med en opdatering.”

Bilag: Rapporten "Undersøgelse af grundvandet ved deponeringsanlægget i Houghton Quarry"

8. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

“Kommissionen har igen rejst dette andragende over for myndigheder i Det Forenede 
Kongerige på et pakkemøde, der fandt sted i slutningen af 2010.  Kommissionen anmodede 
navnlig om en afklaring på en række spørgsmål af interesse, der er rejst af andragerne. 

De britiske myndigheder har tidligere meddelt Kommissionen, at der var installeret 
midlertidige afgrænsninger, men at afgrænsningerne manglede at blive færdiggjort på tre af 
deponeringsanlæggets fire celler. Klagerne oplyste Kommissionen om, at der i juli 2010 
stadig kun var en midlertidig afgrænsning af celle 1, ingen afgrænsning af celle 3 i 2010, og at 
betydelig deponering fortsat finder sted oven på celle 1 og 2. 

De britiske myndigheder forklarede, at de lokale beboeres bekymring over den manglende 
afgrænsning af deponeringsanlægget var rimelig. Miljøagenturet arbejdede aktivt for at 
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gennemføre planen med henblik på at få deponeringsanlægget afgrænset hurtigst muligt. 
Deponeringsanlæggets fase 2 havde en midlertidig afgrænsning, men en sidehældning på 
denne del af deponeringsanlægget betød, at en permanent afgrænsning ikke var mulig. Fase 1 
skulle efter planen afgrænses inden udgangen af 2010. I mellemtiden fandt en gasudvinding 
sted på hele deponeringsanlægget. Endvidere var dette anlæg en del af den nationale 
gasundersøgelsesplan for deponeringsanlæg, og et hold var i færd med at undersøge anlægget. 
Denne undersøgelse skulle finde sted i slutningen af december 2010, og andragerne blev lovet 
en kopi heraf. En vellykket afgrænsning af anlægget er nu blevet erklæret en prioritet og ville 
reducere lugt-, affalds- og skadedyrsgener fra anlægget. 

Endvidere udtrykte andragerne bekymring over, at mængden af perkolat på 
deponeringsanlægget løber over foringen og er lækket ned i de vandholdige stenlag siden juli 
2009 og stadig lækker. Andragerne hævdede, at operatøren af anlægget pumpede store 
mængder grundvand ind i anlægget for at skylle forurenende stoffer ud af de overvågede 
borehuller og ud i kloaksystemet. De britiske myndigheder forklarede, at Miljøagenturet er i 
færd med at undersøge grundvandssituationen med henblik på en mulig retsforfølgelse af 
anlæggets operatør. I efteråret 2009 blev det påvist, at der var øgede forureningsniveauer i 
borehullerne. Sagsakterne er under udarbejdelse, og operatøren er blevet afhørt. 

Andragerne har også udtrykt bekymring over, at der er sket overtrædelser af reglerne om 
størrelsen af affald placeret på stedet, hvor affald visse steder har ligget meget højt. 
Andrageren gjorde også opmærksom på fjernelsen af beskyttende afskærmningsvægge 
omkring anlægget med det resultat, at en øget mængde støv er fløjet væk fra anlægget og har 
påvirket lokale beboere. De britiske myndigheder forklarede, at de kun har modtaget få klager 
vedrørende støv. For så vidt angår mængden af affald før etableringen, er dette en sag 
vedrørende tilladelsen til integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, som 
overvåges af Miljøagenturet, og deponeringsanlægget overholder bestemmelserne heri. 
Affaldsmængden efter etableringen og spørgsmål om afskærmningerne er 
planlægningsspørgsmål, der hører under den lokale planlægningsmyndighed, og denne sag er 
ved at blive undersøgt. 

Kommissionen har anmodet om at blive opdateret om situationen på stedet med hensyn til 
fremskridt, for så vidt angår afgrænsning, den retsforfølgelse, der er under udarbejdelse, og 
resultatet af den lokale planlægningsmyndigheds undersøgelse af påstandene om, at reglerne 
for mængden af affald ikke er blevet overholdt."

9. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011

"Kommissionen modtog supplerende oplysninger på pakkemødet den 1. december 2010, og 
de blev suppleret med opfølgende oplysninger fra Det Forenede Kongeriges myndigheder i 
februar 2011. Dette blev forklaret på Udvalget for Andragenders møde den 15. marts 2011, 
hvor andrageren også var til stede. Siden dette møde har Kommissionen vurderet de 
supplerende oplysninger, som andrageren fremsendte i marts og april 2011, og anmodet om 
yderligere ajourførte oplysninger om situationen med hensyn til anlæggets afgrænsning og 
indsamlingen af gas, den retsforfølgelse af operatøren, der er under forberedelse, og 
undersøgelserne af overholdelsen af deponeringsniveauer hos de lokale 
planlægningsmyndigheder. De britiske myndigheder har nu svaret og forklaret, at 40 000 m2 
af anlægget nu er permanent afgrænset, og at yderligere 80 000 m2 har fået tilføjet en 
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midlertidig afgrænsning. Infrastrukturen til gasindsamling er også blevet udvidet, således at 
der nu indsamles 300 m3 gas mere pr. time. For så vidt angår højden på det deponerede 
affald, har de britiske myndigheder forklaret, at før afgrænsningsarbejdets fase 1 blev indledt i 
september 2010, blev anlægget overvåget af operatørens teknikere med henblik på at sikre 
overholdelse af bestemmelserne om mængden af affald før etablering. Det blev konstateret, at 
mængden af affald på anlægget havde været op til 2 m for høj nogle steder, mens den andre 
steder havde været lavere end de tilladte mængder. Anlægget blev derfor omprofileret, og 
operatøren fik en advarsel. Kommissionen fik at vide, at anlæggets konturer efter etableringen 
skal kontrolleres af den lokale planlægningsmyndighed. Operatøren er for øjeblikket blevet 
bedt om at illustrere over for planlægningsmyndigheden, hvordan anlægget skal opnå 
konturerne efter etableringen, og dette omfatter forelæggelse af en videnskabelig vurdering af 
etableringsniveauerne på deponeringsanlægget. 

Kommissionen har endvidere fået fremsendt oplysninger om andragernes nye påstande fra 
marts 2011 om, at deponeringsanlægget er bygget på ustabil grund, hvilket vil blive yderligere 
forværret af, at de kompetente nationale myndigheder har givet tilladelse til omfattende 
sprængninger i området uden for det areal, der er dækket af deponeringsanlægget, og uden for 
bygge- og miljøtilladelserne.  De britiske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at 
operatøren havde fået udført en sundheds- og sikkerhedsundersøgelse af Sirius Geotechnical 
and Environmental Ltd af de udsatte kalkstensklippesider i stenbruddet, i henhold til hvilken 
en del af klippesiden opfattes som en væsentlig sikkerhedsrisiko og kræver omgående 
handling. Operatøren foreslår derfor en enkeltstående sprængningsoperation. Denne sag 
drøftes med planlægningsmyndigheden, Sunderland byråd, da det er en sag, der falder uden 
for ansvarsområdet i den tilladelse, som Miljøagenturet fører tilsyn med. Hvis operatøren 
efterfølgende ønsker at anvende arealet til deponering, kræver det en ændring af tilladelsen, 
da en sådan deponering ikke er tilladt i henhold til den nuværende tilladelse. 

For så vidt angår andragernes påstand om, at de aktuelle niveauer i forbindelse med 
overvågningen af ammoniaknitrogen i perkolat fra anlægget ligger på næsten 16 mg/l, hvilket 
er 30 gange mere end det tilladte niveau på 0,5 mg/l, har de britiske myndigheder forklaret, at 
dette er korrekt. De britiske myndigheder forklarede, at de troede, at dette skyldtes en 
midlertidig adgangsvej, der havde virket som en forurenende sti og var blevet fjernet af 
operatøren i oktober 2010. Vejens fjernelse blev overvåget af Miljøagenturet, og der blev 
udtaget prøver med henblik på at afgøre, hvorvidt operatøren skulle retsforfølges for 
manglende overholdelse af en af betingelserne i tilladelsen. En eventuel retsforfølgelse på 
dette grundlag er fortsat under overvejelse. Derudover forklarede de britiske myndigheder, at 
operatøren var blevet pålagt at fjerne det forurenede vand ved at installere et dedikeret 
udledningsborehul, som nu er fuldt operationelt. Der er blevet stillet krav om yderligere to 
overvågede borehuller mellem deponeringsanlægget og borehullerne med nedadgående 
hældning. Dette arbejde er i gang, men er blevet forsinket af uoverensstemmelser med hensyn 
til grundejeradgang. Dette problem er nu imidlertid blevet løst med de nye borehuller, der skal 
installeres for at sikre supplerende overvågning. 

Endelig har de britiske myndigheder underrettet Kommissionen om, at en anklagesag mod 
operatøren for manglende overholdelse af betingelserne for tilladelsen mellem november 
2009 og marts 2010 med hensyn til lugtgener blev behandlet af domstolen den 8. juli. 
Operatøren blev fundet skyldig i overtrædelse af betingelserne i miljøtilladelsen og idømt en 
bøde på 27 000 engelske pund.
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På baggrund af de igangværende vurderinger af anlægget vil Kommissionen fortsat overvåge 
udviklingen på anlægget for at sikre, at afgrænsningen og indsamlingen af gas færdiggøres, at 
lugtproblemerne bliver løst, og at grundvandsforureningen beviseligt bliver afhjulpet. For så 
vidt angår løsningen af problemet med ustabile klipper i nærheden af anlægget, mener 
Kommissionen ikke, at dette vil medføre en overtrædelse af EU's miljølovgivning."

10. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

“Siden den sidste meddelelse har de britiske myndigheder fremlagt yderligere oplysninger 
under et møde, som fandt sted i januar 2012.

Med hensyn til spørgsmålet om lugtgener fik Kommissionen en redegørelse for den 
igangværende afdækning af deponeringsanlægget, som havde ført til, hvad Det Forenede 
Kongerige beskrev som et stærkt reduceret antal klager i løbet af sommeren i 2011. 
Andragerne har siden bekræftet over for Kommissionen, at forvaltningen af anlægget synes at 
have forbedret sig, selvom de har mistanke om, at dette er for at forberede myndighedernes 
afgørelse om operatørens ansøgning om at forlænge driftstilladelsen for deponeringsanlægget. 

Hvad angår sagen om gasudvikling og særligt klagen over, at beboerne i de omkringliggende 
ejendomme er blevet advaret mod at bruge deres kældre på grund af risikoen for affaldsgas, 
forklarede de britiske myndigheder, at de var uvidende om dette og ikke følte, at der var 
beviser til støtte for denne påstand. 

Det Forenede Kongerige forklarede yderligere, at operatøren, da driftstilladelsen for anlægget 
udløb i februar 2012, havde indgivet en ansøgning om yderligere 15 års forlængelse, som for 
øjeblikket var under behandling. Kommissionen fik at vide, at dette muligvis ville kræve en 
ny miljøkonsekvensvurdering. 

De britiske myndigheder oplyste, at operatøren havde ansøgt om ændringer i driftstilladelsen 
med henblik på at øge højden af det ikke-sammenpressede affald, hvilket ville øge den 
samlede tilførte mængde affald og tilføje tre nye former for ordinært, ikke-infektiøst og ikke-
farligt affald. Ansøgningen sigtede også på en skærpelse af grænseværdierne for stoffer i 
grundvandsovervågningspunkterne. Ansøgningen om ændring af miljøgodkendelsen er for 
øjeblikket også under behandling, og alle interesserede parter vil blive underrettet om 
beslutningen. 

Kommissionen anmodede de britiske myndigheder om yderligere at forklare spørgsmålet om 
grundvandsforureningen, og hvordan den var opstået, da klagerne hævdede, at det var på 
grund af perkolat, som var trængt ud i grundvandet gennem en revne i deponeringens 
tætningsmembran. De britiske myndigheder forklarede, at membransystemet tilsyneladende 
ikke var kilden til grundvandsforureningen, men at det så ud til at skyldes en midlertidig 
tilkørselsvej, som var blevet anlagt for at give køretøjer adgang til anlæggets fase 3-område. 
Som en del af genopretningsarbejdet havde miljømyndighederne krævet et udledningsborehul 
til fjernelse af det forurenede vand fra grundvandsmagasinet. Desuden blev det forklaret, at 
operatøren, en tredjepartskonsulent og den regulerende miljømyndighed fortsatte 
undersøgelsen af denne udledning, og at oplysningerne ville blive videregivet til andragerne 
og Kommissionen. Kommissionen fik endvidere at vide, at operatøren efter en ændring af 



PE367.729v11-00 8/10 CM\1010171DA.doc

DA

miljøgodkendelsen var forpligtet til at etablere yderligere kontrolboringer i løbet af de næste 
to måneder længere væk fra området, der blev betragtet, som værende kilden til forureningen, 
for at kontrollere omfanget af en eventuel forurening og sikre, at denne ikke havde spredt sig. 
Gennemførelsen af dette nye krav var blevet forsinket på grund af forhandlinger med 
grundejeren, men disse vanskeligheder var nu blevet løst. Endelig forklarede Det Forenede 
Kongerige, at deres undersøgelse af, hvad der var foregået omkring det forurenede grundvand, 
var afsluttet, og at den endelige beslutning om eventuel anlæggelse af en retssag var nært 
forestående. Siden mødet med de britiske myndigheder har andragerne givet Kommissionen 
nye oplysninger, der tydede på, at forureningen af grundvandet også kunne stamme fra en 
anden ukendt kilde på stedet, som ikke var forbundet med den defekte transportvej. De 
britiske myndigheder er nu blevet bedt om en redegørelse om disse nye forhold. 

Kommissionen fortsætter med at overvåge udviklingen omkring Houghton-le-Spring og 
afventer de lovede supplerende oplysninger.”

11. Kommissionens svar (REV VIII), modtaget den 27. juni 2012

”Siden den sidste meddelelse har Kommissionen anmodet om og modtaget yderligere 
oplysninger fra de britiske myndigheder med hensyn til de yderligere påstande fremsat af 
andragerne. 

Andragerne havde givet Kommissionen nye oplysninger, der tydede på, at forureningen af 
grundvandet kunne stamme fra en anden ukendt kilde på stedet, der ikke var forbundet med 
den defekte transportvej, som hævdet af de britiske myndigheder. De britiske myndigheder 
forklarede, at de foreliggende beviser på forhøjede mængder af ammoniaknitrogen fra 
analyser i det borehul, der går under betegnelsen M1, var dem, som Miljøagenturet havde 
været ved at undersøge i nogen tid. 

Der var nu blevet indgået en aftale med ejeren af den tilstødende jord om at tilføje endnu et 
borehul nedstrøms fra borehul M1, og arbejdet på dette skulle nu begynde. Et yderligere 
abstraktionsborehul tæt ved M1 (under betegnelsen M1a) er nu blevet installeret og pumper 
konstant. De britiske myndigheder er af den opfattelse, at problemerne forårsaget af den 
defekte transportvej og deraf resulterende grundvandsforurening er under behandling. Med 
hensyn til retsforfølgning af driftsvirksomheden for den forårsagede forurening, er der blevet 
truffet juridiske foranstaltninger med en stævning for Sunderland Magistrates Court. Indtil nu 
er retsmødet blevet udsat to gange (én gang pga. faglig aktion), men ifølge de seneste 
oplysninger skulle det finde sted i løbet af juni 2012. Kommissionen vil anmode de britiske 
myndigheder om yderligere oplysninger om høringen.”

12. Kommissionens svar (REV IX), modtaget den 31. maj 2013

“Siden den sidste opdatering fra juni 2012 er der modtaget yderligere oplysninger fra de 
britiske myndigheder. Kommissionen har fået oplyst, at retsforfølgelsen af 
deponeringsanlæggets operatør endelig blev bragt for domstolen efter nogle forsinkelser. 
Dette skete på grund af grundvandsforureningen, som var forårsaget af den i 2008 anlagte 
transportvej på tværs af anlægget. Operatøren blev kendt skyldig i alle anklagepunkter og 
idømt en bøde på 105 000 engelske pund inkl. omkostninger (ca. 130 000 engelske pund i alt). 
Desuden er operatøren fortsat forpligtet til at udbedre den skade, som er forårsaget af bortledt 
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forurenet vand under anlægget. Ammoniakniveauerne befinder sig stadig over det tilladte 
niveau, selv om de gradvist lader til at blive reduceret. Den lokale tilsynsmyndighed har 
tilkendegivet, at bortledning af forurenet vand er nødt til at fortsætte. Som en konsekvens 
heraf vil de foreskrevne ammoniakniveauer forhåbentligt blive opnået inden for et år. Der er 
nu blevet installeret en yderligere overvågningsstation nedstrøms efter betragtelige 
forsinkelser på grund af modstand fra den lokale grundejer. Resultater fra dette 
overvågningspunkt bør være tilgængelige inden for den næste måned. De britiske 
myndigheder meddelte Kommissionen, at overvågningsresultaterne fra prøveudtagningsstedet 
længere nede i grundvandsmagasinet viser, at ammoniakniveauerne fortsat er i 
overensstemmelse med drikkevandsstandarderne. 

Med hensyn til anlæggets fremtid underrettede de britiske myndigheder Kommissionen om, at 
deponering af husholdningsaffald ikke længere finder sted, og at der er indgivet en ansøgning 
til myndighederne om at tillade anlægget at fortsætte driften yderligere fem år, dog 
udelukkende med inert affald, hvilket giver anlægget mulighed for at blive at blive fyldt op og 
planeret. Det forhold, at der ikke længere deponeres husholdningsaffald, bør begrænse 
eventuelle lugtgener for lokale beboere. Det problem, som embedsmænd inden for 
lokalplanlægning nu skal tage hånd om, består i at sikre, at den næste opfyldningsperiode 
fører til et plant og sikkert anlæg, navnlig med hensyn til de tilbageværende 
klippestensområder fra tidligere stenbrudsaktiviteter. 

På Udvalget for Andragenders møde den 25. april 2013 udtrykte andragerne bekymring over, 
at selv om der er indgivet en ansøgning om blot fem års deponering af inert affald, findes der 
stadig en tidligere ansøgning om fortsat affaldsdeponering i yderligere 17 år. Andragerne 
hævdede, at de oplysninger, som de britiske myndigheder har tilvejebragt til Kommissionen, i 
bedste fald således kun er delvist fuldstændige. Derudover har andragerne hævdet, at til trods 
for at ammoniakniveauerne i overvågningsstationen for drikkevand, der betegnes som 
Stoneygate, er inden for de tilladte niveauer, er Kommissionen kun blevet forsynet med 
delvise oplysninger fra de britiske myndigheder om dette forhold, da pumpeanlægget faktisk 
har måttet lukkes på grund af mikrobiologisk forurening. Andragerne hævdede, at dette 
skyldtes forurening fra deponeringsanlægget opstrøms. 

For at følge op på disse nye påstande har Kommissionen anmodet de britiske myndigheder 
om supplerende oplysninger.” 

13. Kommissionens svar (REV X), modtaget den 30. oktober 2013 

"På Udvalget for Andragenders møde den 25. oktober 2013 anmodede Kommissionen de 
britiske myndigheder om at præcisere to yderligere påstande fremsat af andragerne på denne 
høring.

For det første udtrykte andragerne bekymring over, at de oplysninger, som de britiske 
myndigheder havde fremsendt til Kommissionen om, at deponering ville ophøre inden for en 
periode på 5 år, kun var delvist rigtig, da der stadig eksisterede en gyldig tilladelse til 
deponering i yderligere 17 år. De britiske myndigheder forklarede Kommissionen, at 
tilladelsen til at begrænse deponeringsperioden til fem år og udelukkende med inert affald nu 
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var blevet godkendt af de kompetente planlægningsmyndigheder i august 2013. Målet er at 
retablere området i denne periode, forudsat at tilstrækkeligt med inert affald er til rådighed. 
Kommissionen blev yderligere underrettet om, at den lange deponeringstilladelse var blevet 
stillet i bero og ville blive trukket tilbage, så snart der var blevet truffet en beslutning om en 
efterfølgende anvendelse i forbindelse med omlægningen af området. For det andet hævede 
andragerne, at til trods for at ammoniakniveauerne i overvågningsstationen for drikkevand, 
der betegnes som Stoneygate, er inden for de tilladte niveauer, er Kommissionen kun blevet 
forsynet med delvise oplysninger fra de britiske myndigheder om dette forhold, da 
pumpeanlægget faktisk har måttet lukkes på grund af mikrobiologisk forurening. Andragerne 
hævdede, at dette skyldtes forurening fra deponeringsanlægget opstrøms. Kommissionen 
anmodede om en afklaring af disse påstande, og de britiske myndigheder har svaret og 
forklaret, at der ikke er bevis for, at der er fundet ammoniak i de prøver, der er taget ved 
udledningsborehullet Stoneygate hverken i kontrolprøverne fra miljøagenturet eller i prøverne 
fra operatøren af borehullet Northumbrian Water Ltd (NWL). De britiske myndigheder 
forklarede, at Stoneygate overvågningsstationen ikke var i anvendelse mellem maj og 
december 2012 på grund af vedligeholdelsesarbejde. Kommissionen fik fortalt, at 
driftsstoppet på stationen Stoneygate ikke havde følger for overvågningsarbejdet i 
Miljøagenturet, der er den nationale regulerende myndighed. Ifølge de britiske myndigheder 
har forureningen af grundvandet ikke ramt udledningsborehullet Stoneygate.

Konklusioner

Efter de britiske myndigheders afgørelse i august 2013 blev Kommissionen underrettet om, at 
deponering på anlægget ville ophøre inden for en periode på 5 år. De britiske myndigheder 
forklarede, at der i denne periode vil blive foretaget et genopretningsarbejde med anvendelse 
af inert affald, forudsat at dette er til rådighed. Dette vil bane vej for en ny anvendelse af 
området. 

Hvad angår andragernes påstande om forurening ved Stoneygate, har Kommissionen ikke 
modtaget beviser, der kan underbygge disse påstande."


