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Udvalget for Andragender

24.04.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0350/2007 af Eanna Connely, irsk statsborger, om støjproblemer i 
forbindelse med driften af spildevandsrensningsanlægget i Mooncoin.

1. Sammendrag

Andrageren klager over den støj, der opstår som følge af driften af 
spildevandsrensningsanlægget i Mooncoin. Andrageren forklarer, at beboerne gentagne gange 
har været udsat for lugtgener og støjproblemer, og at de har rettet flere henvendelser til 
miljøplanlægningsmyndighederne og de lokale myndigheder i Kilkenny. Andrageren 
fastholder, at, selv om problemet med lugtgenerne er blevet løst, er der ikke blevet gjort noget 
ved støjen, der er blevet uudholdelig for beboerne. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at få situationen undersøgt og få de lokale myndigheder til at overholde 
fællesskabslovgivningen om støjforurening.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"I. Andragendet

Andrageren klager over støjen fra et spildevandsrensningsanlæg i Kilkenny (Irland). 
Andrageren forklarer, at beboerne fortsat er plaget af støjgener fra dette anlæg trods adskillige 
forsøg på at få problemerne løst gennem Kilkenny amtsråd og miljøstyrelsen. I andragendet 
henvises til de irske støjforskrifter, som gennemfører EU's støjregler, og anmodes EU om at 
gribe ind og få Kilkenny amtsråd til at overholde dem. 

II. Kommissionens bemærkninger
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Ekstern støj er omfattet af direktiv 2002/49/EF1, som pålægger medlemsstaternes kompetente 
myndigheder at udarbejde strategiske støjkort og handlingsplaner til forvaltning af støjproblemer. 

De første støjkort skulle være udarbejdet senest den 30. juni 2007 og vedrøre byområder med 
over 250.000 indbyggere samt vejinfrastrukturer, hvor der passerer over 6 mio. køretøjer om 
året, jernbaner, hvor der passerer over 60.000 tog om året, og civile lufthavne med over 
50.000 operationer om året. De tilsvarende handlingsplaner skal være vedtaget inden den 18. juli 
2008. 

De oplysninger, der gør det muligt at identificere de irske områder, som er omfattet af kravet om 
udarbejdelse af støjkort og vedtagelse af handlingsplaner, er blevet fremsendt til Kommissionen 
og er tilgængelige på internettet2. Af oplysningerne fremgår det, at byområdet Dublin er det 
eneste irske byområde med over 250.000 indbyggere, som falder ind under anvendelsesområdet 
for disse krav.

I øvrigt fastsætter direktivet ikke særlige krav til den type anlæg, som er genstand for 
andragendet. Af direktivet fremgår desuden, at der i byområder bør lægges vægt på støj fra 
transport samt på støj fra steder med industriel aktivitet, herunder havne. Endelig er det alene op 
til medlemsstaterne at fastsætte kriterier til håndtering af støj, uanset kilden, samt andre 
foranstaltninger til nedbringelse eller forebyggelse af støj. 

Det pågældende anlæg kan være omfattet af direktiv 96/61/EF3 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening, hvis dets kapacitet overstiger visse tærskelværdier i bilag I til dette 
direktiv. I henhold til direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening ville 
de kompetente myndigheder i dette tilfælde for hvert anlæg skulle fastsætte vilkårene for en 
integreret godkendelse på grundlag af den bedste tilgængelige teknik for at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, herunder støj. De kompetente myndigheder skal 
også sikre, at driftslederen overholder betingelserne i godkendelsen under driften af anlægget. 
Medlemsstaterne skal sikre, at eksisterende anlæg bringes i fuld overensstemmelse med 
direktivet inden overgangsperiodens udløb den 30. oktober 2007. 

I henhold til direktiv 2006/12/EF4 om affald som fortolket af EF-Domstolen er spildevand 
omfattet af Fællesskabets regler om affald, hvis det ikke er omfattet af andre tilsvarende 
fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser. Blandt bestemmelserne i direktiv 
2006/12/EF er der en regel om, at affald ikke bør bortskaffes ved hjælp af metoder, der 
forårsager støj- eller lugtgener. Efter Kommissionens fremsættelse af anbringender 
vedrørende klager om påståede lugtgener fra en række irske spildevandsrensningsanlæg 
udarbejdede de irske myndigheder nye regler i henhold til hvilke, irske lokale myndigheder 
skal undgå støj- og lugtgener i deres forvaltning af irske spildevandsrensningsanlæg. Den 
irske miljøstyrelse fungerer som tilsynsmyndighed. 

III. Konklusioner

                                               
1 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library ("Data Reporting 2005"/"MS reports").
3 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
4 EFT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
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Direktiv 2002/49/EF om ekstern støj indeholder ikke krav, der vedrører det tilfælde, som er 
omhandlet i andragendet, og overlader det til medlemsstaterne alene at vælge de støjkriterier 
og tiltag til nedbringelse af støj, der skal iværksættes. 

Såfremt anlægget falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 96/61/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, vil det være op til den pågældende medlemsstats 
kompetente myndigheder at sikre overholdelsen af de støjforskrifter, der er fastsat i 
driftstilladelsen, idet disse forskrifter fastsættes af medlemsstaternes kompetente myndigheder 
og skal være baseret på de bedste tilgængelige teknologier.

Vedrørende aspekterne i forhold til gennemførelsen af direktiv 2006/12/EF om affald er 
Kommissionen i gang med at kontakte de irske myndigheder for at klarlægge, om de nye 
regler bliver gennemført for det rensningsanlæg, som andrageren nævner.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om denne kontakt."

4. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"De irske myndigheder har oplyst, at det spildevandsrensningsanlæg, som andrageren nævner, 
blev opført af en boligentreprenør med Kilkenny amts vandforsyningsafdeling KCC's 
samtykke. Byggeriet blev påbegyndt i oktober 2005, og arbejdet var så godt som fuldført i 
maj 2006, hvor anlægget begyndte at modtage spildevand. Anlægget er placeret, der hvor 
KCC's oprindelige spildevandsrensningsanlæg for byen Mooncoin lå, i meget landlige 
omgivelser ca. 2 km fra Mooncoin og 0,5 km fra Suirfloden. Anlægget er et sekventiel batch 
reaktor-anlæg (SBR) og blev bygget af Naas Engineering. 

De irske myndigheder bekræfter, at der var flere problemer med både den håndværksmæssige 
udførelse og det leverede udstyr. Ansatte i KCC udarbejdede en mangelliste med 97 
forskellige mangler, som skulle afhjælpes, før KCC ville overtage anlægget. Indtil slutningen 
af 2006 gjorde entreprenøren flere halvhjertede forsøg på at afhjælpe manglerne, men derefter 
blev der gjort meget lidt for at løse problemerne. I juni 2007 var KCC tvunget til at overtage 
driften af anlægget. I juli 2007 gik entreprenøren konkurs, og den irske højesteret har endnu 
ikke truffet afgørelse om en række udestående problemer.

Lige siden anlægget begyndte at modtage spildevand, har der været klager fra de lokale 
beboere over lugt- og navnlig støjgener. Kommissionen har modtaget følgende nærmere 
oplysninger om støj- og lugtgenerne:

Støj:
Den første klage over støj blev modtaget den 17. maj 2006. Der blev udført en støjmåling den 
24. maj 2006 (i dagtiden), og der blev målt støjniveauer på 49 og 56 Leq 10 min ved de to 
boliger, der ligger tættest på anlægget. Der blev truffet forskellige foranstaltninger på 
anlægget for at mindske støjniveauet. Blandt de trufne foranstaltninger var montering af en 
lydskærm rundt om luftindtaget, erstatning af den oprindelige lyduld med lyduld af en bedre 
kvalitet, flytning af luftindtaget til en lavere position, bygning af en blokmur bag luftindtaget, 
ændring af størrelser og sammensætninger af rørinstallationen til SBR-tankene og bedre 
opfyldning af SBR-tankene. Kombinationen af disse foranstaltninger har ført til mærkbare 
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reduktioner af støjniveauerne.

De sidste støjmålinger blev foretaget den 24. maj 2007, og ved ovennævnte huse var 
niveauerne faldet fra henholdsvis 49 til 41,4 og 56 til 45 dba Leq 10 min (almindeligt 
accepterede grænser er 55 dba Leq om dagen og 45 dba Leq om natten). To mellemliggende 
støjmålinger (i juli 2006 og januar 2007) viste en gradvis forbedring til niveauerne i maj 2007. 
Målinger siden maj 2007 har vist, at støjniveauerne er blevet endnu lavere. Støjen har nu nået 
et niveau, hvor det er usandsynligt, at den bliver mindsket yderligere. 

Lugt:
Der har med jævne mellemrum været lugtgener i forbindelse med anlægget. De skyldtes 
overvejende et dårligt designet anlæg, som aldrig blev overdraget ordentligt, og som KCC 
aldrig modtog en driftsmanual til. Derfor forsøgte KCC at drive anlægget, som entreprenøren 
havde efterladt det og uden nogen vejledning fra producenten. For at løse dette problem blev 
anlægget i 2008 vurderet af en ekstern ekspert i SBR-design, og hans anbefalinger blev 
omgående efterkommet. 

Konklusioner

Det lader til, at den kompetente lokale myndighed, Kilkenny amtsråd, har grebet ind for at 
løse de støj- og lugtproblemer, som andrageren har fremhævet. Miljøstyrelsen (EPA) har 
været inddraget gennem hele processen og synes stort set at være tilfreds med de nuværende 
ordninger.

I betragtning af de foranstaltninger, der er truffet for at rette op på situationen, og de 
oplysninger, som Kommissionen råder over, kan der ikke konstateres nogen overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen."


