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Udvalget for Andragender
22.1.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0727/2005 af Valerie Gardner, britisk statsborger, for "Residents against 
Rubbish" om et deponeringsanlæg ved Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear

1. Sammendrag

Andrageren, der handler på vegne af sammenslutningen "Residents against Rubbish", gør 
indsigelser mod et planlagt deponeringsanlæg til affald fra husholdninger, industri og 
virksomheder ved Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear. De lokale myndigheder har 
allerede givet tilladelse til projektet, der nu venter på miljøagenturets godkendelse. 
Andrageren stiller spørgsmålstegn ved behovet for et nyt deponeringsanlæg i området, da der 
allerede eksisterer eller er planlagt 33 sådanne anlæg i en radius af 3 km fra Path Head. 
Andrageren er bekymret over denne deponerings indvirkning på de omkringboendes helbred.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. november 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

Andragendet omhandler den planlagte opbygning af et deponeringsanlæg til affald fra 
husholdninger, industri og virksomheder ved Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear.  
Andrageren stiller spørgsmålstegn ved behovet for en deponering i det område og er bekymret 
over dens indvirkning på de omkringboendes helbred.

De overordnede forpligtelser for behandling af affald er defineret i direktiv 75/442/EØF om 
affald1. Dette direktiv forpligter især medlemsstater til at sikre, at affald genindvindes eller 
bortskaffes uden at menneskers sundhed bringes i fare, at alle virksomheder, der udfører 
genindvinding eller bortskaffelse af affald, har en tilladelse, og at de er underlagt periodisk 
kontrol.

                                               
1 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47, senest ændret ved afgørelse 96/350/EF, EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32.
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Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald1 fastsætter mere specifikke krav til opbygning, 
drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg. Det opstiller flere kriterier for 
deponeringsanlæggets placering, herunder stedets hydrogeologiske forhold, tilstedeværelsen 
af områder med beboelse, landbrug eller naturbeskyttelse, der skal tages i betragtning, og det 
fastslår, at deponeringsanlægget kun kan godkendes, hvis det ikke udgør en betydelig trussel 
mod miljøet. Et af vilkårene for at opnå godkendelse er, at deponeringsanlægget er i 
overensstemmelse med affaldshåndteringsplanen.

Deponeringsanlæg, der modtager mere end 10 t pr. dag eller med en total kapacitet, der 
overstiger 25.000 t, eksklusive deponeringer til inert affald, skal have en integreret tilladelse i 
henhold til direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening2.

En vurdering af indvirkningen på miljøet skal foretages i overensstemmelse med direktiv 
85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet3, hvis deponeringsanlægget sandsynligvis vil få betydelige 
indvirkninger på miljøet. 

Kommissionen har ikke beføjelse til at blande sig i beslutninger om valget af placering af 
deponeringsanlæg, som er taget af nationale myndigheder. Kommissionens rolle er at sikre, at 
medlemsstater korrekt anvender den relevante fællesskabslovgivning. Da projektet i dette 
tilfælde stadig er på et tidligt stadium, og der ikke er givet tilladelse til deponeringsanlægget 
endnu, kan der ikke identificeres et muligt brud på denne lovgivning.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. juli 2006.

Til yderligere information modtog Kommissionen tilladelsen til Path Head Quarry-
deponeringsanlægget med SITA Environment Ltd. som operatør udstedt af miljøagenturet den 
31. august 2005. 

Direktiv 1999/31/EF om deponering af affald fastsætter specifikke krav til opbygning, drift, 
nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg. Bilag I i deponeringsdirektivet regulerer 
de grundlæggende og generelle vilkår for deponeringsanlæggets placering, for vandkontrol og 
håndtering af perkolat, for beskyttelse af jord og vand, kontrol med gasser, gener og farer, 
stabilitet og afspærring. Bilag II omhandler kriterier for affaldsmodtagelse og bilag III 
omhandler kontrol- og overvågningsprocedurer i forbindelse med drift og efterbehandling. 

Den indsendte tilladelse dækker alle de specifikke krav, der er fastsat i direktiv 1999/31/EF 
om deponering af affald. Deponeringsanlægget er godkendt til bortskaffelse af ikke farligt 
affald. Det beskriver detaljerede "driftsvilkår" ved at definere, hvilket affald der godkendes på 
anlægget såvel som detaljerede kriterier for modtagelse. De årlige grænser for indgående 
affald er fastsat, ligesom grænser for emissioner til luft, overfladevand og kloaker er det. 
Operatøren skal fremlægge en række vurderinger af indvirkningen. Detaljerede parametre for 
overvågning af grundvand og overvågningsfrekvens er blevet fastsat, herunder kriterier for 
vurdering af grundvandet og kriterier for overensstemmelse med grundvandskvaliteten. 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
2 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
3 EFT L 175af 5.7.1985, s. 40; EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
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Specifikke bestemmelser omhandler forebyggelsen af lugte og emissioner på land. Der findes 
endvidere bestemmelser, der skal sikre, at der kun arbejder uddannet og overvåget personale 
på deponeringsanlægget, at der er ordninger for mest muligt at begrænse støj og vibrationer, 
og at der oprettes et kontrolsystem på stedet til at overvåge gas- og perkolatniveauerne. Der er 
fastsat finansielle aktiver, der skal sikre opfyldelsen af de forpligtelser som følger i henhold til 
godkendelsen, herunder foranstaltninger til efterbehandling. 

Kapitlerne "oversigter", "indberetning" og "notifikationer" garanterer et omfattende 
indberetningssystem for at sikre den kompetente myndigheds effektive kontrol med 
deponeringsanlægget.

Under de forhåndenværende omstændigheder kan Kommissionen ikke identificere en 
potentiel krænkelse af deponeringsdirektivet.

Kommissionen har dog anmodet de britiske myndigheder om yderligere oplysninger om, 
hvordan det er blevet fastslået, at der ikke er nogen alvorlig miljømæssig risiko for beboerne 
omkring deponeringsanlægget.

5. Skriftlig bekræftelse af de mundtlige oplysninger, Kommissionen gav på mødet den 
3.-4. oktober 2006, modtaget den 10. november 2006.

De britiske myndigheder er blevet anmodet om yderligere oplysninger, navnlig om hvordan 
det er blevet fastslået, at der ikke er nogen alvorlig miljømæssig risiko for beboerne omkring 
deponeringsanlægget. Ved brev af 28. juni 2006 fremlagde de britiske myndigheder 
dokumenter, hvorved beslutningsprocessen attesteres, og det forklares under hvilke 
omstændigheder og på hvilken basis, tilladelsen til anlægget var blevet udstedt. 

Tilladelsen indeholder betingelser, der fastsætter grænser for flere typer emissioner for at 
sikre, at der ikke sker alvorlig skade på miljøet. Den pålægger også strenge 
overvågningsordninger for hele tiden at vurdere virkninger på eller tendenser for receptorer 
og miljøet.

Beslutningsdokumentet og den udstedte tilladelse tilkendegiver følgende afgørende og 
relevante grunde til beslutningen om at garantere en ordentlig beskyttelse af beboerne:
 De ejendomme, der er tættest på anlægget, er rækkehusene i Low Row, der ligger ca. 180 

m til 200 m væk fra de nærmeste affaldsdeponeringer.
 Anlæggets operatør er forpligtet til at sikre, at støjniveauet ikke overstiger 55 dB for 

normale operationer og 70 dB for kortvarige operationer. En plan for reducering af støj og 
vibrationer er derfor påkrævet for at undgå at skade eller irritere mennesker i 
støjfølsomme ejendomme.

 Alle emissioner til luften fra deponeringsanlægget skal være fri for frastødende lugt, 
hvilket registreres af en tjenestemand fra agenturet uden for anlæggets grænser. 

Med de fremlagte dokumenter genbekræfter de britiske myndigheder, at der er et behov for 
det pågældende deponeringsanlæg, og at der kun er fire affaldsdeponeringer i området. 
Planlægningsprocessen og udvælgelsen af placeringen skete i sammenhæng med flere 
vurderinger af, ideer til og planer for håndtering af affald. 
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Det blev demonstreret, at de tekniske krav, der er defineret i den udstedte tilladelse, såvel som 
de omfattende overvågningsforanstaltninger vil sikre, at der ikke sker alvorlig skade på 
miljøet eller borgerne. Alle relevante betingelser, der er fastsat i deponeringsdirektiv 
1999/31/EF, er blevet taget i betragtning og har undergået en omfattende retlig vurdering. 

På baggrund heraf har Kommissionen ikke kunne identificere et brud på den europæiske 
miljølovgivning.

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. maj 2007

På grundlag af yderligere billeder, der er tilvejebragt af andrageren, har Kommissionen 
skrevet til de britiske myndigheder og bedt dem forklare vandpumpningen på 
deponeringsanlægget, og hvordan det blev påvist, at tilstedeværelsen af grundvand blev taget 
ordentligt i betragtning. Det blev ydermere fremhævet, at anlægget var fyldt med affald, mens 
det stadig var delvist oversvømmet, og der blev anmodet om, at få en forklaring på, hvordan 
deponeringsanlæggets underliggende bassin fungerer. Myndighederne blev anmodet om i 
detaljer at forklare anlæggets grundvandssituation, som f.eks. afstanden til de vandførende 
lag, og hvilke foranstaltninger der blev truffet for at sikre, at grundvand og overfladevand 
ikke ville trænge ind på deponeringsanlægget. 

Kommissionen forventer at modtage et svar inden for en måned og vil derefter rapportere 
tilbage til Udvalget for Andragender.

7. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Den 14. december 2007 skrev Det Forenede Kongeriges miljøagentur (EA) til Europa-
Parlamentet om de hydrologiske spørgsmål i forbindelse med ovennævnte deponeringsanlæg.
Derudover anmodede Kommissionens tjenestegrene miljøagenturet om en opdatering om 
sagen. Den 21. maj 2008 svarede miljøagenturet Kommissionens tjenestegrene og anførte, at 
det som led i den igangværende vurdering af anlæggets overensstemmelse havde foretaget en 
gennemgang af de hydrogeologiske data omkring deponeringsanlægget i Path Head.

Denne gennemgang fokuserede på:

 tilstrækkeligheden af den konceptuelle model;
 hensigtsmæssigheden af ordningen om grundvandsovervågning;
 definition af punkter for grundvandsoverensstemmelse og udløsningsniveauer;
 godkendelse af konstruktionen af celle 2 (næste aflæsningsområde). 

Den konceptuelle model fastslår, at anlægget stemmer overens med 
grundvandsbekendtgørelsen fra 1998.

På baggrund af ovenstående synes deponeringsanlægget at stemme overens med EU's 
lovgivning med hensyn til både grundvand og affaldsdeponering."

8. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionen bemærker konklusionerne og anbefalingerne i den rapport, som Europa-
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Parlamentet fremlagde efter sit besøg på anlægget den 28. januar 2009.

Kommissionen anerkender, at der findes spørgsmål i forbindelse med affaldsdeponering som:
langvarige grundvandsproblemer (som dog er vanskelige at forbinde udelukkende med 
anlægget i Path Head Quarry), skadedyrskontrol, lugtgener, stabilitet og kort afstand til 
boligområder. Kommissionen forstår, at anlægsoperatøren opfylder sine forpligtelser i 
henhold til direktivet om deponering af affald1 ved at føre tilsyn med disse spørgsmål og 
kontrollere og forvalte dem hensigtsmæssigt.

Kommissionen har inden for de seneste år fulgt op på et bestemt spørgsmål, nemlig 
grundvandets sammensætning. Den 31. marts 2009 informerede de britiske myndigheder 
Kommissionen om følgende:

Der var i 2008 en række overtrædelser af de værdier, som udløser tilladelser, for flere 
forurenende stoffer, som blev fundet i grundvandsboringer i udkanten af anlægget. Disse 
overtrædelser blev rapporteret til miljøagenturet i overensstemmelse med 
tilladelsesbetingelserne og oplysningerne i det offentlige register.

De forurenende stoffer, som har overskredet udløserne, er:
i) Ammoniaknitrogen;
ii) Nikkel;
iii) Cadmium.

Disse overtrædelser er blevet undersøgt af anlægsoperatøren (SITA), ligesom der er foreslået 
foranstaltninger i overensstemmelse med overvågningsplanen (MPP). Ligeledes i 
overensstemmelse med overvågningsplanen har operatøren gennemgået historiske 
overvågningsdata og gennemført en revision af anlægget i en hydrogeologisk risikovurdering 
(HRA). Denne HRA blev sendt til miljøagenturet i begyndelsen af marts 2009. Denne rapport 
er sammen med anlæggets årlige overvågningsrapport for 2008 og en gennemgang af 
overvågningen af grundvandskvaliteten/udløserniveauerne for boringerne til overvågning af 
grundvand med nedadrettet gradient, ligger i øjeblikket hos gruppen for grundvand og 
forurenet jord (Groundwater and Contaminated Land Team) til gennemgang.

Der er ikke rejst betydelige bekymringer efter en indledende gennemgang af oplysningerne i 
rapporterne. Det vil dog tage op til to måneder at gennemføre en fuldstændig vurdering, 
hvorefter det er muligt at identificere, om operatøren skal foretage yderligere 
undersøgelser/arbejde for bedre at karakterisere anlæggets hydrogeologi og identificere, hvor 
det vil være hensigtsmæssigt at indføre ændringer i udløserniveauerne, som er beskrevet i 
anlæggets tilladelse, for at sikre løbende beskyttelse af det omgivende grundvand.

Den 30. oktober 2009 anmodede Kommissionen de kompetente myndigheder i Det Forenede 
Kongerige om en opdatering i denne sag. Den 20. november 2009 svarede Det Forenede 
Kongerige følgende:

"I de seneste måneder har vi arbejdet med SITA UK Limited for at sikre, at al 

                                               
1 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.
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grundvandsovervågning udføres korrekt og i overensstemmelse med vores offentliggjorte 
retningslinjer. Dette har omfattet audits for at sikre, at alle overvågningsboringer passer til 
formålet, samt gennemgange af de lokationer, hvor grundvandet overvåges. Dette er 
gennemført, så vi fuldt ud forstår omfanget af spørgsmålene om vandkvaliteten i lokalitetens 
op- og nedadrettede gradient. Vi fortsætter i øjeblikket med yderligere forbedringer, herunder 
revisioner af grundvandets udløserniveauer. Dette er nødvendigt, eftersom vi har bemærket 
ændringer i koncentrationerne af forurenende stoffer i lokalitetens opadrettede gradient.

Vi er sikre på, at den overvågning, som er omfattet af tilladelsen til forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening, fungerer som et effektivt advarselssystem, og vi vil fortsat 
overvåge alle de fremsendte oplysninger for at sikre en løbende beskyttelse af grundvandet 
omkring dette anlæg. Derudover er vi sikre på, at anlægget er konstrueret efter en høj 
standard, som mindsker risici i forbindelse med stabilitet og grundvand,

Vi har arrangeret et møde med lokale byrådsmedlemmer, repræsentanter for Residents against
Rubbish og medlem af Europa-Parlamentet Fiona Hall den 19. november 2009. Vi har 
indkaldt til mødet for at drøfte spørgsmål i forbindelse med grundvand og stabilitet, som er 
opstået under et besøg af repræsentanter fra Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender i 
januar 2009 og rapportere om vores gennemgang af den hydrogeologiske risikovurdering. 
Vores mål er at sikre, at alle deltagerne i mødet er fuldt ud klar over vores 
beslutningsprocesser, og desuden sikre en større offentlige tillid til vores regulering af 
deponeringsanlægget."

Konklusion

På baggrund af de modtagne oplysninger mener Kommissionen, at bestræbelserne er 
optrappet med henblik på at minimere generne fra deponeringsanlægget som anført i 
besøgsrapporten fra anlægget. På samme måde overvåger anlægsoperatøren i 
overensstemmelse med bilag III i direktivet om deponering af affald grundvandets 
sammensætning, og der er taget de nødvendige skridt for at sikre, at grundvandet rundt om 
anlægget sikres."


