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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0584/2011 af Alice Jones, britisk statsborger, for "Bodelwyddan 
Action Group", om manglende gennemførelse af en miljøkonsekvensanalyse 
og fyldestgørende offentlige høringer i henhold til direktiv 2003/35/EF i 
forbindelse med godkendelsen af et boligprojekt med 2.000 nye boliger i 
Bodelwyddan (Wales)

1. Sammendrag

Amtsrådet i Denbigshire i Wales er i gang med at presse et boligprojekt igennem med 2.000 
nye boliger, der skal bygges i landsbyen Bodelwyddan. Indbyggerne er imod dette projekt, 
idet de føler, at størrelsen af projektet er overvældende og udgør en risiko for infrastrukturen, 
de offentlige tjenester, den lokale kultur og sproget. De gav udtryk for denne holdning i en 
ikkebindende folkeafstemning. De siger, at der ikke har været nogen miljøkonsekvensanalyse 
i henhold til direktiv 85/337/EØF, skønt et sådant projekt efter deres mening falder ind under 
bilag II. Endvidere føler de, at de ikke har været hørt som krævet i direktiv 2003/35/EF. De er 
heller ikke blevet præsenteret for noget alternativ. De anmoder Europa-Parlamentet om at 
sikre, at myndighederne i Det Forenede Kongerige håndterer denne sag i fuld 
overensstemmelse med EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Amtsrådet i Denbigshire i Wales agter at tildele lokaliteter til opførelse af ca. 2.000 nye 
boliger i landsbyen Bodelwyddan. Denne boligudviklingsordning indgår i den nye lokalplan
for 2012-2020, og det forventes, at lokalplanen bliver vedtaget af den walisiske regering
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omkring april 2012.

Lokalplanen har forud for vedtagelsen gennemgået en række faser, der omfatter 
deltagelsesfasen (foreløbig indlevering af lokalplanen (påbegyndt medio 2007), høring 
sommeren 2008), indlevering af lokalplanen (høring i løbet af oktober/november 2009), 
undersøgelse af alternative lokaliteter (høringsdokument 2010), en høring om "fokuserede 
ændringer" til lokalplanen med overvejelse af kommentarer modtaget via høringen (offentlig 
høring fra 26. august til 21. oktober 2011), forelæggelse af lokalplansudkastet for den 
walisiske regering (26. august 2011), en præhøring for at informere offentligheden om 
"undersøgelsesfasen" (mødet fandt sted den 8. november 2011) og "undersøgelsen" med 
offentlige høringsmøder, som er fordelt over en periode på fire uger, startende fra den 10. 
januar 2012 kl. 10.00. Under undersøgelsesfasen vil det strategiske område ved Bodelwyddan
udgøre et meget vigtigt debatemne1.

Den beskrevne procedure dækker de væsentlige krav, som er fastlagt i det såkaldte direktiv 
om strategisk miljøvurdering (SMV-direktivet)2, der bl.a. omfatter rapporter og dokumenter 
om bæredygtighedsvurdering (dette inkluderer en miljøkonsekvensvurdering), vurdering af
mulige lokaliteter og habitatforskrifterne. De forberedte dokumenter omfatter også et 
detaljeret svar på de bekymringer, som borgerne i Bodelwyddan har udtrykt. Andragendet, 
som Bodelwyddan Action Group har indsendt til den walisiske regering, vil også blive 
accepteret som et dokument, der skal behandles i forbindelse med undersøgelsesfasen i 
begyndelsen af 20123.

Det konkrete byggeprojekt er omfattet af VVM-direktivet og skal, som andrageren har 
beskrevet, være genstand for en screening.

Konklusion

Kommissionen kan ikke påvise manglende overholdelse af kravene i EU's miljølovgivning på 
dette stadie af planens godkendelsesprocedure, hvor den afgørende undersøgelseshøring ikke 
er afholdt. Den bekymrede offentlighed får her yderligere en mulighed for at udtrykke sin 
mening. Den endelige plan mangler ligeledes at blive godkendt af de kompetente nationale 
myndigheder. De spørgsmål, som er af særlig interesse for andrageren, såsom 
tilgængeligheden af gode, troværdige og opdaterede oplysninger, gyldigheden af 
demografiske fremskrivninger eller kulturelle og sproglige aspekter, kan bedst behandles 
inden for rammerne af de relevante høringer og de planlagte procedurer."

                                               
1 Se noterne fra præhøringsmødet af 8/11/2011, der fandt sted på rådhuset i Rhyl 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf).
2 Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
3 Dokumentreference: EXAM0018.


