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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0870/2008 af Johan Keogan, irsk statsborger, for North East 
Against Incineration, og ca. 7.000 medunderskrivere, om modstand mod den 
planlagte bygning af et varme- og kraftanlæg til biomasse i College Nobber 
(Meath County, Irland)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den planlagte bygning af et varme- og kraftanlæg i College 
Nobber (Meath County, Irland). Ifølge andrageren ville bygningen af et nyt 
forbrændingsanlæg være unødvendigt, da der findes to lignende faciliteter ca. 40 og 30 km fra 
Nobber, som har fået tilladelse til affaldsforbrænding. Andrageren hævder, at 
forbrændingsanlægget i College Nobber ville brænde ca. 52.500 t landbrugsaffald om året, og 
mener, at dets aktivitet ville udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for indbyggerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andrageren protesterer imod den planlagte bygning af et varme- og kraftanlæg i College 
Nobber (Meath County, Irland). Ifølge andrageren ville bygningen af et nyt 
forbrændingsanlæg være unødvendigt, da der findes to lignende faciliteter ca. 40 og 30 km fra 
Nobber, som har fået tilladelse til affaldsforbrænding. Andrageren hævder, at 
forbrændingsanlægget i College Nobber ville brænde ca. 52.500 t landbrugsaffald om året, og 
mener, at dets aktivitet ville udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for indbyggerne.
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Rådets direktiv 85/337/EØF1, som ændret, om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af virkningen på miljøet 
eller "VVM-direktivet"), finder anvendelse på konventionelle kraftværker med en termisk 
ydelse på mindst 300 MW. I henhold til dette direktiv skal projekter, der bl.a. på grund af 
deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives en 
vurdering af denne virkning på miljøet, inden der gives byggetilladelse.  

Vurderingen af virkningerne på miljøet skal nærmere bestemt, i henhold til VVM-direktivets 
artikel 3, bl.a. tage højde for projekters indvirkning på mennesker. På baggrund af 
andragerens oplysninger opstår der tvivl om, hvorvidt der i dette tilfælde er blevet foretaget en 
vurdering af virkningerne på miljøet og, i bekræftende fald, hvorvidt dette spørgsmål blev 
behandlet på behørig vis. 

Konklusion

På grundlag af oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning. Såfremt andrageren fremsender yderligere oplysninger 
til Udvalget for Andragender, vil Kommissionen imidlertid undersøge sagen på ny."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andrageren fremsendte yderligere dokumenter til Kommissionen for at få afklaret, om der var 
blevet foretaget en vurdering af virkningen på miljøet for dette projekt. De fremsendte 
dokumenter viste, at dette rent faktisk var tilfældet. Ifølge en rapport, der er udarbejdet for de 
lokale myndigheder, er visse elementer af den fremsendte vurdering af virkningen på miljøet 
dog utilfredsstillende for så vidt angår omfanget af de angivne oplysninger.

VVM-direktivet, direktiv 85/337/EØF som ændret2, fastsætter minimumsprocedureregler for, 
hvordan en vurdering af virkningen på miljøet skal foregå, og fastsætter minimumskrav for 
indholdet af de oplysninger, som bygherren skal fremsende til den kompetente myndighed. 
Direktivet fastsætter ikke noget grundlag, på hvilket kvaliteten af de forskellige stadier i 
proceduren for vurderingen af virkningen på miljøet eller indholdet af oplysningerne kan 
testes. Mere præcist er medlemsstaterne ansvarlige for at sikre kvaliteten og 
hensigtsmæssigheden af de data og oplysninger, der er indeholdt i vurderingen af 
indvirkningen på miljøet.  Kommissionen har derfor i henhold til VVM-direktivet begrænsede 
muligheder for at gribe ind og gøre indsigelse mod de beslutninger, som de kompetente 
nationale myndigheder har truffet.

Det fremgår endvidere, at ansøgningen om bygningen af anlægget blev trukket tilbage fra 
planlægningsmyndigheden (An Bord Pleanala) i november 2008. 

Kommissionen er fortsat ikke i stand til at påvise brud på Fællesskabets miljølovgivning.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5, EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5, EFT L 156 af 25.6.2003, s. 17.


