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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1843/2009 af Francis Pont, fransk statsborger, om alvorlige 
sundhedsrisici forårsaget af mangelfuld forvaltning af spildevand i Béziers 
(Frankrig)

1. Sammendrag

Andrageren klager over den mangelfulde forvaltning af spildevandsbehandling i Béziers 
(Frankrig) og hævder, at beboerne de seneste otte år har været udsat for alvorlige 
sundhedsrisici. Ifølge andrageren har ingen af klagerne til de kompetente myndigheder ført til 
resultater. Andrageren forklarer, at luften er blevet umulig at indånde, og at beboerne generes 
af fluer midt om vinteren. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen 
til at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Andragendet

Andragendet indeholder et brev fra andrageren til de lokale myndigheder i Sauvian 
(Frankrig), der udtrykker bekymring over den planlagte tilslutning af spildevandssystemet i 
Sauvian til spildevandsrensningsanlægget i nabokommunen Béziers og samtidig lukning af 
det eksisterende spildevandsrensningsanlæg for kommunen Sauvian. Andrageren udtrykker 
bekymring over, at rensningsanlægget i Béziers er utilstrækkeligt, at det medfører lugtgener, 
støjforurening fra lastbiler og gener fra fluer, og at enhver yderligere tilslutning vil forværre 
situationen.
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Kommissionens bemærkninger

Følgende EU-miljølovgivning er relevant for dette andragende:

 direktivet om rensning af byspildevand1, 
 direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet2 og
 affaldsrammedirektivet3.

Direktivet om rensning af byspildevand: Direktivet fastsætter grænseværdier for rensning af 
spildevand fra boligområder ("byområder") over en vis størrelse. Både 
spildevandsrensningsanlægget i Béziers (designkapacitet på 130.000 personækvivalenter4) og 
spildevandsrensningsanlægget i Sauvian (designkapacitet på 3.300 personækvivalenter) er 
omfattet af direktivets anvendelsesområde. Overvågningsdata viser:

- overholdelse af direktivet med hensyn til udstyr og
- overholdelse af direktivet med hensyn til ydeevne (grænseværdier).

Overvågningsdataene er offentligt tilgængelige i det franske ministerium for økologi, energi, 
bæredygtig udvikling og havets informationssystem http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr/.

Kommissionen understreger, at det er medlemsstaternes ret og ansvar at beslutte, om der skal 
etableres spildevandsrensning for en kommune i et separat rensningsanlæg eller i et fælles 
anlæg for flere kommuner. 

Direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet: Visse projekter, der sandsynligvis får 
væsentlig indvirkning på miljøet, er omfattet af en konsekvensanalyse, bl.a. 
spildevandsrensningsanlæg. Alle spildevandsrensningsanlæg med en kapacitet på over 
150.000 personækvivalenter er omfattet af en obligatorisk konsekvensanalyse (artikel 4, stk. 
1, og bilag I), mens medlemsstaterne ved hjælp af nærmere undersøgelser fra sag til sag eller 
ved fastsættelse af grænseværdier eller kriterier skal afgøre, om det er nødvendigt at foretage 
en konsekvensanalyse for mindre anlæg. Disse bestemmelser gælder både for ændringer og 
udvidelser af projekter. 

Affaldsrammedirektivet: Bestemmelserne i affaldsrammedirektivet gælder for spildevand i de 
tilfælde, hvor spildevandet ikke er omfattet af anden EU-lovgivning eller national lovgivning. 
I direktivets artikel 4, stk. 1, er det fastsat, at medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at undgå lugt- eller støjgener i forbindelse med behandlingen af affald, 
herunder spildevand. 

Ud fra de foreliggende oplysninger står det klart, at de franske myndigheder er bekendt med, 
                                               
1 Direktiv 91/271/EØF, EFT L 135 af 30.5.1991.
2 Direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 af 5.7.1985.
3 Direktiv 2008/98/EF, EUT L 312 af 22.11.2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF.
4 Personækvivalent er en måleenhed for forureningen af spildevand, hvor en personækvivalent er lig med den 
gennemsnitlige forurening pr. person pr. dag.
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at det er nødvendigt at udvide og opgradere spildevandsrensningsanlægget i Béziers for at 
kunne dække de fremtidige behov. Den relevante beslutning, der blev truffet af Communauté 
d'Agglomération Béziers Méditerranée den 20. maj 20101, indeholder en fremtidig kapacitet 
for spildevandsrensningsanlægget på 200.000 personækvivalenter.

Konklusioner

De kompetente franske myndigheder har besluttet at udvide spildevandsrensningsanlægget i 
Béziers. Det er derfor myndighedernes ansvar at overholde bestemmelserne i den relevante 
EU-lovgivning, f.eks. direktivet om rensning af byspildevand, direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet og affaldsrammedirektivet."

                                               
1 Kilde: http://www.beziers-agglo.org/ og
http://abcontre-les-nuisances.asso-web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf.


