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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1277/2009 af Jochen Bremer, tysk statsborger, for Bürgerinitiative 
Sophienhütte am Harz, om et anlæg til behandling af fast, ufarligt affald med en 
kapacitet på tre t i timen

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over et planlagt anlæg til termisk behandling af fast, ufarligt affald 
med en kapacitet på tre t i timen. Han frygter, at det område, som anlægget efter planen skal 
opføres i (Langelsheim, Tyskland), der tidligere var et stærkt forurenet område, som 
efterfølgende er blevet saneret med EU-midler, endnu en gang vil komme til at lide under 
forureningens virkninger, hvilket vil forværre en kemikaliefabriks alvorlige indvirkning på 
området. Han frygter endvidere, at de lokale luftforureningsniveauer, som ifølge 
sundhedsmyndighederne allerede ligger tæt på de foreskrevne øvre grænser, vil blive endnu 
højere som følge af vejtransporten af affald. Derudover er der ligeledes planer om at opføre et 
træfyret kraftvarmeværk i området. Andrageren er bange for, at kvaliteten af luft og 
drikkevand i området vil blive forringet som følge af de forventede høje emissionsniveauer 
for partikler og tungmetaller, at landmændene ikke længere vil kunne dyrke bestemte 
afgrøder, og at de lokale indbyggere vil lide alvorlige økonomiske tab, da værdien af deres 
ejendomme vil falde drastisk, hvis anlægget opføres. Han ønsker at få undersøgt, om den 
planlagte opførelse af et sådant anlæg i dette område er i overensstemmelse med gældende 
miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.
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"Borgeraktionsgruppen, der er repræsenteret ved andrageren, er imod den planlagte opførelse 
og drift af et affaldsenergianlæg til termisk behandling af fast, ufarligt affald med en kapacitet 
på tre t i timen. I andragendet anføres der en række negative indvirkninger, som anlægget kan 
have på miljøet, og som giver særlig anledning til bekymring for borgerne i byen Langelsheim 
(Niedersachsen, Tyskland), især med hensyn til risikoen for eventuelle kumulative virkninger 
på luftforureningen og forurening af (drikke-)vand og landbrugsjord i de nærliggende områder 
samt gener som følge af den øgede mængde tunge trafik og lugt. Endvidere vil det planlagte 
anlæg ifølge andrageren have væsentlige negative økonomiske og sociale følger, såsom en 
reduktion af sportsaktiviteter, udflytning af befolkningen, fald i ejendomsværdien samt tab af 
indkomst primært i turist- og landbrugssektoren.

I lyset heraf anmoder andrageren om en vurdering af Langelheims egnethed som lokalitet for 
det fremtidige kraftværk ved en nøje gennemgang af projektet i forhold til den relevante 
miljølovgivning.  

Projektadministratoren har allerede erhvervet den nødvendige jord til opførelsen af 
kraftværket fra kommunen i Langelsheim, og vedkommende har ligeledes i juli 2009 opnået 
en første indledende notifikation ("Vorbescheid"), som bekræfter den generelle egnethed af 
lokaliteten til opførelse og drift af det planlagte projekt, hvilket har givet dem mulighed for at 
gå videre med projektplanlægningen under hensyntagen til resultaterne og bestemmelserne i 
denne midlertidige tilladelse med henblik på official anmodning om yderligere tilladelser til 
opførelse og drift af det planlagte anlæg. 
Den indledende notifikation blev udstedt på baggrund af en formel godkendelsesprocedure, 
der ligeledes omfattede miljøkonsekvensvurderingen og en offentlig høring (i 
oktober/november 2008 samt juli/august 2009).

I januar 2010 havde investor endnu ikke ansøgt om de nødvendige projekttilladelser. Ifølge de 
seneste presseoplysninger (december 2009) ser det ud til, at projektadministrator, som følge af 
en igangværende retssag samt ændrede økonomiske forhold, tidligt i 2010 muligvis skal have 
yderligere drøftelser med de lokale myndigheder om, hvorvidt administrator har til hensigt at 
overveje projektet og dets tidsfrister yderligere. 

De tilgængelige oplysninger fra andrageren nævner ikke en mulig overtrædelse af EU-
lovgivningen. Ud over en generel anmodning om at foretage en fuldstændig kontrol af den 
pågældende lokalitets egnethed til placering af projektet gives der heller ikke udtryk for 
konkret bekymring for eventuel overtrædelse af national lovgivning. 

Oplysningerne i andragendet er utilstrækkelige for så vidt angår EU-lovgivning, og i mangel 
af en formel afgørelse skønnes der på dette tidspunkt ikke at foreligge nogen overtrædelse af 
EU-lovgivningen."


