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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0155/2006 af Robert Twiss, irsk statsborger, for Purcellsinch Business & 
Residents Group (PBRG) om forurening af det lokale vand som følge af aktiviteter på 
Purcellsinch spildevandsrensningsanlæg i nærheden af Kilkenny (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren, for Purcellsinch Business & Residents Group (PBRG), anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind for at forhindre amtsrådet i Kilkenny (Irland) i at meddele en 
licens til Purcellsinch spildevandsrensningsanlæg, der ligger 3 km uden for byen, der giver 
tilladelse til at udvide dets kapacitet. Andrageren klager over de daglige emissioner af giftige 
gasser fra anlægget og over de store mængder urenset kloakvand, der ledes ud i floden Nore 
og forårsager forurening af det lokale vand. Andrageren mener ikke, at de lokale myndigheder 
skal meddele licensen, indtil anlægget opretter en procedure for korrekt vedligeholdelse, 
håndtering og drift.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Andragendet - sammendrag af de faktiske omstændigheder

Andragendet udtrykker bekymring over de urensede udledninger fra og lugtgener forårsaget 
af Purcellsinchs rensningsanlæg for byspildevand, der tjener byen Kilkenny i det sydøstlige 
Irland. Spildevandsrensningsanlægget beskyldes for regelmæssigt at give anledning til giftige 
lugte, der forårsager voldsom kvalme, opkast og irritation af øjnene hos de lokale beboere, og 
for at skade de lokale virksomheder. Det beskyldes også for at have kapacitetsproblemer, at 
være dårligt vedligeholdt og at lede urenset spildevand ud i floden Nore, hvilket forårsager 
nedstrøms forurening. Der henvises til, at spildevandsrensningsanlægget håndterer store 
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mængder industrispildevand. Andragerne henviser til de utallige resultatløse henvendelser for 
at få den ansvarlige, lokale myndighed og Irlands miljøstyrelse til at gribe ind.

II. Kommissionens bemærkninger

De tilgængelige beviser tyder på, at der er problemer med lugt og utilstrækkelig rensning af 
spildevandet på Purcellsinchs spildevandsrensningsanlæg. Flere stykker i den europæiske 
miljølovgivning er relevante. 

Rensning af spildevand

Direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand skaber en ramme for opsamling og 
rensning af byspildevand i EU. Det kræver, at medlemsstaterne identificerer sårbare områder1, 
og at de sikrer, at spildevand, der udledes til disse, opfylder strenge rensningskrav, herunder 
både udskillelse af næringsstoffer og biologisk rensning2. Floden Nore, syd for Kilkenny, er 
blevet identificeret som sårbar, og byen Kilkenny udleder dens spildevand til dette sårbare 
område. Mængden af udledninger svarer til 110.000 personers (hvilket afspejler industriens 
betydelige udledninger til kloaknettet til opsamling af byspildevand, eftersom 
befolkningstallet er mindre end en fjerdedel af dette tal). For at overholde direktivet skal 
byens udledninger opfylde strenge rensningskrav. Udledninger af industrispildevand til 
kloaknettet skal også opfylde visse krav3.

Der er på nuværende tidspunkt en åben "horisontal"4 overtrædelsesprocedure iværksat af 
Kommissionen mod Irland, der omhandler mangelen på en skærpet rensning i forbindelse 
med Kilkennys udledninger5. De sidste tilgængelige oplysninger, der daterer tilbage til juli 
2006, tilkendegiver, at byen stadig har et behov for et strengere krav til rensning. En sådan 
rensning er emnet for et investeringsprogram med en foreløbig begyndelsesdato i 2007. Den 
21. marts 2007 besluttede Kommissionen at sende en yderligere begrundet udtalelse til Irland, 
der bl.a. omhandler undladelsen af at skærpe rensningen i Kilkenny. 

Bemyndigelse af udledninger

Direktiv 76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i 
Fællesskabets vandmiljø6 opstiller en ramme for kontrol af udledningen af visse farlige stoffer 
til overfladevandet. De omtalte stoffer inkluderer stoffer, der er fundet i byspildevand. 
Direktiv 76/464/EØF ophæves af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/11/EF af 15. 
februar 2006 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i 
Fællesskabets vandmiljø (se artikel 13). Relevante materielle forpligtelser bliver dog overført.

                                               
1 Artikel 5, stk. 1.
2 Se artikel 5, stk. 2, 3 og 4.
3 Artikel 11 i direktivet.
4 Proceduren blev åbnet for at håndtere de generelle problemer med hensyn til manglende udpegelse af sårbare 
områder og manglen på en mere skærpet spildevandsrensning.
5 2000/2047.
6 EFT 1976 L 129 af s. 23.
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I sag C-282/02, Kommissionen mod Irland, fandt EF-Domstolen, at Irland overtrådte 
direktivet, idet der ikke fandtes en ordning for tilladelse til visse udledninger hidrørende fra de 
lokale myndigheder. Irland har tilkendegivet, at det tilsigtes at oprette en ordning, ifølge 
hvilken Irlands miljøstyrelse skal være ansvarlig for at meddele licens til individuelle 
udledninger hidrørende fra lokale myndigheder - herunder også dem fra Kilkenny - i 
overensstemmelse med direktivet. Irland har dog endnu ikke gjort dette. Dette emne er 
genstand for Kommissionens verserende søgsmål. Den 21. marts 2007 besluttede 
Kommissionen at sende Irland en begrundet udtalelse i henhold til traktatens artikel 228 på 
grund af manglende opfyldelse af dommen.

Håndtering af lugt

Direktiv 91/271/EØF og 76/464/EØF omhandler kontrollen med forurening af vand. De 
omhandler ikke spørgsmål om lugtgener, der stammer fra rensningen eller manglende 
rensning af spildevand. Direktiv 2006/12/EF - tidligere direktiv 75/442/EØF1 - om affald 
skaber en ramme for håndtering af affald, herunder i forbindelse med lugt. Bl.a. indeholder 
det en forpligtelse til at bortskaffe affald uden at være til gene på grund af støj eller lugt2. Det 
omhandler spildevand, der ikke er omfattet af anden europæisk eller national lovgivning.

Som følge af en række klager over lugtgener fra irske spildevandsrensningsanlæg, herunder 
en klage over Purcellsinch, iværksatte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Irland3

på grund af utilstrækkelige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 75/442/EØF. Som et 
resultat af denne procedure vedtog Irland en ny lov i slutningen af 2005, der pålægger de 
lokale myndigheder forpligtelser i forbindelse med håndtering af lugt fra 
spildevandsrensningsanlæg og giver miljøstyrelsen en tilsynsfunktion. 

III. Konklusioner

Som del af en bredere "horisontal" sag har Kommissionen et verserende søgsmål, der 
omhandler de irske myndigheders undladelse af at skærpe rensningen af 
spildevandsudledninger fra Kilkenny. Den håber dermed at kunne sikre højere standarder for 
rensning af spildevand i den by. 

Kommissionen har også truffet foranstaltninger for at sikre en lovgivning, der giver plads til 
mere uafhængig kontrol af håndteringen af udledninger og lugt fra Irlands 
spildevandsrensningsanlæg. Dette har resulteret i ny irsk lovgivning, der omhandler 
håndteringen af lugt på rensningsanlæg for byspildevand.

                                               
1 Direktiv 2006/12/EF er en kodificering af direktiv 75/442/EØF.
2 Artikel 4.
3 Overtrædelse 2000/4158.


