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Udvalget for Andragender
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0971/2009 af Angela og William Flanagan, britiske statsborgere, 
om et kloaksystem, der ikke virker, de helbredsmæssige konsekvenser heraf, 
og myndighedernes uvilje til at træffe afhjælpende foranstaltninger

1. Sammendrag

Andragerne klager over, at de kompetente myndigheder i den kommune, hvor de bor, har 
godkendt et åbenlyst defekt kloaksystem. Dette udgør ifølge andragerne en sundhedsrisiko for 
de omkringboende, da en nærliggende vandkilde forurenes med kloakvand. Andragerne 
klager over behandlingen af deres sag i forskellige instanser, bl.a. ombudsmænd, de skotske 
myndigheder og det skotske parlaments udvalg for andragender. Andragerne anmoder om 
Europa-Parlamentets hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30.oktober.2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

Anmodningen fra ejerne af et hus i kommunen Auchterarder i Skotland omhandler påstået 
tilsidesættelse af pligter fra de skotske lokale og regionale myndigheder og organer med 
ansvar for byggetilladelser og kontrollen med disse. Der anmodes yderligere om 
kompensation for skader og omkostninger som følge af den påståede tilsidesættelse af pligter.

Tvisten vedrører et kloaksystem, der betjener tre huse, samt en forurenet drikkevandsbrønd. 
Da der ikke nedlægges påstand om en overtrædelse af EU-miljølovgivning, findes der heller 
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ikke EU-lovgivning1 om individuelle drikkevandsledninger eller om spildevandssystemer, der 
betjener tre individuelle husholdninger. Dette er nationale spørgsmål, der håndteres af 
myndighederne i medlemsstaterne.

For så vidt angår påstande om adgang til domstole med henblik på kompensation for skader, 
påpeger Kommissionen, at disse spørgsmål ikke hører under EU-lovgivning, men henhører 
under nationale beføjelser."

Kommissionen kan ikke begrunde en yderligere undersøgelse af dette spørgsmål.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. marts 2011 (REV)

Andragerne har indgivet yderligere oplysninger, hvoraf det fremgår, at deres 
drikkevandsforsyning forsyner 34 boliger med højst 85 indbyggere. En drikkevandsforsyning 
af denne størrelse (der forsyner mere end 50 personer) er omfattet af drikkevandsdirektivet2. 

Kommissionen vil derfor anmode Det Forenede Kongeriges myndigheder om oplysninger 
om:

 drikkevandsforsyningens størrelse
 kontrolresultater fra 2009 og 2010 for drikkevandsforsyningen (artikel 7 i 

drikkevandsdirektivet)
 hvilke fyldestgørende og ajourførte oplysninger, der er til rådighed for forbrugerne om 

kvaliteten af deres drikkevand.

Kommissionen aflægger rapport til Udvalget for Andragender, når svaret fra Det Forenede 
Kongeriges myndigheder om drikkevandsforsyningen er blevet behørigt vurderet.

5. (REV II) Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2011.

Kommissionen anmodede de skotske myndigheder om oplysninger, efter at andragerne 
fremsatte yderligere påstande.

Det såkaldte "Tullibardine Spring Supply" betjener ca. 85 personer og 34 ejendomme, 
primært private beboelsesejendomme, men også to ejendomme, som i henhold til 
drikkevandsdirektivet 98/83/EF3 udøver kommercielle aktiviteter - et dagplejehjem og en lille 
bager. Forsyningen er derfor omfattet af bestemmelserne i drikkevandsdirektivet. 

                                               
1 Drikkevandsdirektivet 98/83/EF, EFT L330 af 5.12.1998, finder anvendelse på drikkevand fra en 
vandforsyning, der i gennemsnit forsyner mere end 50 personer eller leverer mere end 10 m3 drikkevand pr. dag. 
Vandrammedirektivet 2000/60/EF, EFT L 327 af 22.12.2000, fastsætter bl.a. forpligtelsen til at beskytte alle 
forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere end 10 
m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer. Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135 af 30.5.1991 om 
rensning af byspildevand finder generelt anvendelse på byområder med mere end 2000 indbyggere (eller 
tilsvarende i spildevandsforurening "befolkningsækvivalenter"), men ikke på individuelle huse.
2 Direktiv 98/83/EF, EFT L 330 af 5.12.1998: anvendelsesområdet er fastsat i artikel 2 og 3.
3 EFT L 330 af 5.12.1998.
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Tullibardine Spring Supply leveres ikke af det offentlige skotske vandværk Scottish Water og 
er i henhold til den relevante skotske lovgivning1 en privat vandforsyning. Ansvaret for 
vedligeholdelsen af private vandforsyninger påhviler sædvanligvis dem, der er afhængige af 
forsyningen. Det overordnede ansvar for en privat vandforsyning påhviler meget sjældent en 
enkeltperson. For så vidt angår Tullibardine Supply, findes der ingen individuel 
leverandør/operatør, og ingen enkeltperson har rådighedsretten eller kontrollen over 
forsyningen.  

Derfor har alle, der bruger forsyningen (herunder andragerne), ifølge de skotske myndigheder 
ansvaret2 for vedligeholdelsen og forbedringen af Tullibardine Supply. Der er taget prøver fra 
kilden i overensstemmelse med "Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006" 
(Bekendtgørelse om private vandforsyninger (Skotland) 2006), og prøveanalysen påviste 
periodisk tilbagevendende overtrædelser af de bakteriologiske normer for drikkevand.  
Herudover blev det i risikovurderingen af forsyningen, der er obligatorisk i henhold til skotsk 
lovgivning, og som blev foretaget af Perth and Kinross Council den 24. oktober 2007, 
konstateret, at der er stor risiko for mikrobiologisk kontaminering af forsyningen.  Det er 
derfor nødvendigt, at de, der er ansvarlige for forsyningen, træffer afhjælpende 
foranstaltninger for at løse problemerne med vandforsyningen. 

De skotske myndigheder har endvidere oplyst, at den ansvarlige lokale myndighed (Perth and 
Kinross Council) har rådet ejerne og brugerne af forsyningen til at udføre udbedrings- og 
renoveringsarbejde for at nedbringe den potentielle sundhedsfare fra deres forsyning. 
Myndigheden har desuden anbefalet, at der ydes støtte på op til 800 engelske pund pr. 
ejendom til sådanne udbedrings- og renoveringsarbejder, og den vil fortsat rådgive, vejlede og 
samarbejde med dem, der er afhængige af Tullibardine Spring Supply, om at udvikle en 
effektiv vandrensningsløsning med henblik på at beskytte menneskers sundhed og overholde 
vandkvalitetskravene i drikkevandsdirektivet.     

Konklusion

Det fremgår af ovenstående, at de nødvendige oplysninger er til rådighed på lokalt plan. Det 
gælder såvel oplysninger om problemet som dets løsning, herunder mulig økonomisk støtte til 
afhjælpende foranstaltninger.

6. Kommissionens supplerende svar (REV III), modtaget den 31. januar 2014

Tvisten, som er omhandlet i andragendet, vedrører et kloaksystem, der betjener tre huse, samt 
en forurenet drikkevandsbrønd. Da der ikke nedlægges påstand om en overtrædelse af EU-
miljølovgivning, findes der heller ikke EU-lovgivning3 om individuelle drikkevandsledninger 

                                               
1

Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006.
2

Alle disse beboere er "relevante personer", for så vidt angår bestemmelse 4 i Private Water Supplies (Scotland) 
Regulations 2006.  

3 Drikkevandsdirektivet 98/83/EF, EFT L330 af 5.12.1998, finder anvendelse på drikkevand fra en 
vandforsyning, der i gennemsnit forsyner mere end 50 personer eller leverer mere end 10 m3 drikkevand pr. dag.  
Vandrammedirektivet 2000/60/EF, EUT L327 af 22.12.2000, fastsætter blandt andet forpligtelsen til at beskytte 
alle forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere 
end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer. Direktiv 91/271/EØF, EFT L135 af 30.5.1991 
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eller om spildevandssystemer, der betjener tre individuelle husholdninger. Dette er nationale 
spørgsmål, der håndteres af myndighederne i medlemsstaterne.

For så vidt angår påstande om adgang til domstole med henblik på kompensation for skader, 
påpeger Kommissionen, at disse spørgsmål ikke hører under EU-lovgivning, men henhører 
under nationale beføjelser."

Kommissionen har undersøgt de supplerende oplysninger, som andrageren har fremsendt 
siden den foregående meddelelse, men konkluderer, at der ikke er fremkommet nye 
elementer, der klart beviser, at der er tale om et brud på EU-lovgivningen.

Konklusioner

Kommissionen har ikke fundet beviser på, at EU-lovgivningen er blevet overtrådt, og har ikke 
til hensigt at undersøge denne sag yderligere.

                                                                                                                                                  
om rensning af byspildevand finder generelt anvendelse på byområder med mere end 2000 indbyggere (eller 
tilsvarende i spildevandsforurening "befolkningsækvivalenter"), men ikke på individuelle huse.


