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Utskottet för framställningar

24.4.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0350/2007, ingiven av Eanna Connely (irländsk medborgare), om 
problem med buller från verksamheten i vattenreningsverket i Mooncoin

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på det buller som uppstår genom verksamheten i vattenreningsverket i 
Mooncoin. Framställaren förklarar att invånarna på orten gång efter annan har upplevt 
problem med dålig lukt och buller och riktat flera vädjanden till miljöplaneringsmyndigheten 
och kommunfullmäktige i Kilkenny. Även om luktproblemet har blivit löst hävdar 
framställaren att ingenting har gjorts åt bullerproblemet, som har blivit outhärdligt för 
invånarna. Framställaren ber Europaparlamentet att låta utreda situationen och se till att de 
lokala myndigheterna följer EG-lagstiftningen om bullerföroreningar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 3 september 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 29 november 2007

I. Framställningen

Framställaren klagar på bullret från ett vattenreningsverk i Kilkenny (Irland). Framställaren 
förklarar att invånarna på orten fortfarande upplever problem med störande buller från 
anläggningen, trots flera försök att lösa problemen tillsammans med Kilkenny County 
Council (landsting) och miljöskyddsnämnden. I framställningen hänvisar man till de irländska 
reglerna om buller genom vilka EU:s bullerlagstiftning har införlivats i landets lagstiftning, 
och begär att EU ska ingripa för att Kilkenny County Council ska följa denna lagstiftning.
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II. Kommissionens kommentarer till framställningen

Omgivningsbuller behandlas i direktiv 2002/49/EG1, i vilket det krävs att behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna utarbetar strategiska bullerkartor och handlingsplaner för att 
hantera problemet med omgivningsbuller.

De första bullerkartorna skulle ha varit utarbetade senast den 30 juni 2007. De ska tillämpas 
för tätbebyggelse med mer än 250 000 invånare, vägar med en trafiktäthet på mer än 
sex miljoner fordon per år, järnvägslinjer med en trafiktäthet på mer än 60 000 tåg per år och 
civila flygplatser med mer än 50 000 starter och landningar per år. Handlingsplanerna ska 
antas senast den 18 juli 2008.

Information som gör det möjligt att fastställa vilka områden i Irland som berörs av kravet på 
att utarbeta bullerkartor och anta handlingsplaner har vidarebefordrats till kommissionen och 
finns tillgänglig på Internet.2

Genom denna information står det klart att Dublins tätort är det enda tätortsområde i Irland 
som har mer än 250 000 invånare och följaktligen det enda område som omfattas av dessa 
krav.

Dessutom åläggs enligt direktivet inte anläggningar som den som beskrivs i framställningen 
några särskilda krav. I direktivet fastslås att tonvikten i tätbebyggelse måste läggas på buller 
förknippat med transport samt buller från industrianläggningar och hamnar. Slutligen har 
medlemsstaterna själva rätt att bestämma de bullerkriterier som ska gälla för att kontrollera 
buller, oavsett källa, samt åtgärder för att minska och förebygga buller.

Den berörda anläggningen skulle också kunna omfattas av direktiv 96/61/EG3 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, om dess kapacitet överskrider vissa 
gränsvärden som har fastslagits i bilaga I till direktivet. Enligt detta direktiv skulle behöriga 
myndigheter i detta fall för varje anläggning behöva ta fram ett samordnat tillstånd grundat på 
bästa tillgängliga teknik för att säkerställa en hög skyddsnivå för miljön som helhet, även 
avseende buller. De behöriga myndigheterna måste också se till att villkoren i tillståndet följs 
av verksamhetsutövaren vid driften av anläggningen. Medlemsstaterna har tid på sig att under 
en övergångsperiod fram till den 30 oktober 2007 se till att de befintliga anläggningarna görs 
helt förenliga med direktivet.

Enligt direktiv 2006/12/EG om avfall4, så som det tolkas av EG-domstolen, omfattas 
avloppsvatten av gemenskapens avfallslagstiftning om det inte omfattas av annan jämförlig 
lagstiftning på EU-nivå eller nationell nivå. Bland bestämmelserna i direktiv 2006/12/EG 
återfinns en bestämmelse om att avfall ska bortskaffas utan att medföra olägenheter genom 
buller eller lukt. Efter påpekanden från kommissionen om klagomål på påstådda olägenheter 
genom lukt vid ett antal irländska vattenreningsverk, införde de irländska myndigheterna ny 
lagstiftning i vilken det krävs att de irländska lokala myndigheterna undviker olägenheter 

                                               
1 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12–26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (mappen ”Data Reporting 2005”/”MS reports”).
3 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
4 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
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genom buller eller lukt vid drift av de irländska vattenreningsverken. Den irländska 
miljöskyddsnämnden fungerar som tillsynsmyndighet.

III. Slutsatser

I direktiv 2002/49/EG om omgivningsbuller uppställer man inga krav för sådana fall som 
hänvisas till i framställningen och lämnar det helt upp till medlemsstaterna att välja vilka 
bullerkriterier och bullerminskande åtgärder som ska tillämpas.

Om anläggningen hade omfattats direktiv 96/61/EG (samordnad hantering av föroreningar) 
skulle det vara upp till behöriga myndigheter i berörd medlemsstat att genomdriva de 
bullerkrav som har fastslagits i anläggningens drifttillstånd, eftersom dessa krav fastslås av 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna och måste vara grundade på bästa tillgängliga 
teknik.

När det gäller de aspekter som rör genomförandet av direktiv 2006/12/EG (om avfall) står 
kommissionen i kontakt med de irländska myndigheterna för att ta reda på hur den nya 
lagstiftningen tillämpas i fråga om det reningsverk som tas upp av framställaren.

Kommissionen kommer att hålla utskottet för framställningar informerat om dessa kontakter.

4. Kommissionens svar, mottaget den 24 april 2009

De irländska myndigheterna har tillkännagett att det vattenreningsverk som framställaren 
hänvisar till uppfördes av en byggnadsentreprenör efter överenskommelse med 
vattenförvaltningen vid Kilkenny County Council (nedan kallat KCC). Uppförandet inleddes i 
oktober 2005, och arbetena var i huvudsak avslutade och avloppsvatten leddes in i 
anläggningen i maj 2006. Anläggningen ligger på samma plats som KCC:s ursprungliga 
vattenreningsverk för byn Mooncoin: i en utpräglat lantlig miljö ungefär två kilometer från 
Mooncoin och 0,5 kilometer från floden Suir. Anläggningen utnyttjar SBR-teknik (satsvis 
biologisk rening) och byggdes av Naas Engineering. 

De irländska myndigheterna bekräftar att man hade ett antal problem både med kvaliteten på 
det utförda arbetet och med den utrustning som levererades. En restpunktslista med 97 poster 
som skulle åtgärdas innan KCC skulle ta över anläggningen utarbetades av personalen på 
KCC. Fram till slutet av 2006 genomförde entreprenören olika halvhjärtade försök att ta itu 
med listan, men därefter gjorde han inte mycket för att lösa problemen. I juni 2007 hade KCC 
ingen annan möjlighet än att ta över driften av anläggningen. I juli 2007 gick entreprenören i 
konkurs, och ett antal utestående frågor väntar fortfarande på avgörande vid högre domstol i 
Irland.

Redan då avloppsvatten för första gången leddes in i anläggningen började lokalbefolkningen 
klaga på dålig lukt och i synnerhet buller. När det gäller problemen med buller och lukt har 
kommissionen mottagit följande mer konkreta upplysningar: 

Buller:
Det första klagomålet om buller togs emot den 17 maj 2006. En bullermätning (på dagtid) 
genomfördes den 24 maj 2006, och ljudnivåer på 49 och 56 dB (A) Leq över tio minuter 
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registrerades i de båda bostäderna närmast anläggningen. Ett antal olika åtgärder vidtogs på 
anläggningen för att minska bullernivån. Bland annat installerade man en ljudkåpa kring 
luftintaget, ersatte den ursprungliga ljudisoleringen med ny med bättre ljudisolerande 
egenskaper, flyttade luftintaget till en lägre nivå, murade upp en vägg bakom luftintaget, 
ändrade storleken och dragningen på rörledningarna till SBR-tankarna och fyllde 
SBR-tankarna till en högre nivå. Den sammantagna effekten av dessa åtgärder har lett till en 
märkbar minskning av bullernivån.

Ljudnivåerna uppmättes senast den 24 maj 2007, och i de hus som nämndes ovan hade 
ljudnivåerna sjunkit från 49 till 41,4 respektive från 56 till 45 dB (A) Leq över tio minuter 
(allmänt accepterade gränsvärden är 55 dB (A) Leq dagtid och 45 dB (A) Leq nattetid). Två 
mellanliggande bullermätningar (i juli 2006 och januari 2007) uppvisade en stadig sänkning i 
riktning mot nivåerna från maj 2007. Mätningar efter maj 2007 har visat ännu lägre 
bullernivåer. Man har nu nått ett läge där det är osannolikt att man kan uppnå ytterligare 
sänkningar av bullernivån. 

Lukt:
Det har tidvis förekommit problem med dålig lukt vid anläggningen. Detta var huvudsakligen 
en följd av en bristfälligt utformad anläggning, som aldrig överlämnades på ett ordentligt sätt 
och för vars drift KCC aldrig fick några instruktioner. Följaktligen försökte KCC driva 
anläggningen som entreprenören lämnade den och utan någon vägledning från tillverkaren. 
För att avhjälpa detta problem bedömdes anläggningen 2008 av en extern sakkunnig inom 
SBR-teknik, och hans rekommendationer genomfördes utan dröjsmål.

Slutsatser

Det framstår som om den behöriga lokala myndigheten, Kilkenny County Council, har 
ingripit för att avhjälpa de problem med buller och dålig lukt som framställaren pekar på. 
Miljöskyddsnämnden har varit delaktig under hela processen och tycks vara i stort sett nöjd 
med hur anläggningen fungerar i dag.

Med tanke på de åtgärder som har vidtagits för att åtgärda situationen och den information 
som kommissionens har tillgång till, går det inte att fastställa någon överträdelse av 
gemenskapens lagstiftning.


