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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0584/2011 ingiven av Alice Jones, brittisk medborgare, för 
aktionsgruppen Bodelwyddan, om bristande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
och offentligt samråd i enlighet med direktiv 2003/35/EG i samband med 
godkännandet av en bostadsutvecklingsplan för 2 000 nya bostäder i 
Bodelwyddan (Wales)

1. Sammanfattning av framställningen

Kommunen Denbigshire i Wales driver ett bostadsutvecklingsprojekt för att bygga 2 000 nya 
bostäder i byn Bodelwyddan. Invånarna motsätter sig detta projekt. De anser att projektet är 
alltför omfattande och utgör en risk för infrastruktur, tjänster, lokal kultur och språk. 
Invånarna har uttryckt sin ståndpunkt i en icke bindande folkomröstning. De säger att det inte 
har gjorts någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med direktiv 85/337/EEG, 
trots att ett sådant projekt omfattas av bilaga II. De anser vidare att de inte har rådfrågats 
såsom krävs enligt direktiv 2003/35/EG. Inte heller lade man fram några alternativ för dem. 
De ber Europaparlamentet att se till att de brittiska myndigheterna behandlar detta ärende i 
fullständig överensstämmelse med EU-lagstiftningen. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2011. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Kommunen Denbigshire avser att anvisa tomter för uppförande av cirka 2 000 nya bostäder i 
byn Bodelwyddan. Denna bostadsutvecklingsplan utgör en del av den nya detaljplanen för 
perioden 2012–2020 som beräknas antas av den walesiska regeringen runt april 2012. 
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Innan detaljplanen kan antas måste den genomgå ett antal etapper, däribland en 
”deltagandefas” (förslag till detaljplan upprättades i mitten av 2007, samråd under sommaren 
2008), deponering av detaljplan (samråd under oktober/november 2009), undersökning av 
alternativa områden (samrådsdokument 2010), ett samråd om ”riktade ändringar” i 
detaljplanen med hänsyn till synpunkter som inkommit genom samråd (offentligt samråd 
mellan den 26 augusti och den 21 oktober 2011), utkastet till detaljplan läggs fram inför den 
walesiska regeringen (den 26 augusti 2011), inledande utfrågning för att informera 
allmänheten om ”granskningsfasen” (den 8 november 2011) och ”granskningen” med 
offentliga utfrågningar som kommer att hållas under fyra veckor med start den 
10 januari 2012 kl. 10.00. Under granskningsfasen kommer det strategiska huvudområdet i 
Bodelwyddan att vara en viktig fråga för diskussion1.

Det beskrivna förfarandet uppfyller de grundläggande kraven enligt direktivet om strategisk 
miljöbedömning (SMB)2 som bland annat omfattar rapporter och handlingar om bedömningen 
av hållbar utveckling (inklusive en miljökonsekvensbeskrivning), utvärdering av möjliga 
områden samt livsmiljöförordningar.  Handlingarna inbegriper även ett utförligt svar på 
farhågorna från Bodelwyddan. Framställningen som ingetts av aktionsgruppen Bodelwyddan 
till den walesiska regeringen kommer även att godtas för behandling under granskningsfasen i 
början av 20123.

De konkreta byggprojekten omfattas av MKB-direktivet och skulle, enligt framställarens 
beskrivning, bli föremål för en granskning. 

Slutsats

I det här skedet av tillståndsförfarandet, före de slutliga granskningsutfrågningar som ger den 
berörda allmänheten ytterligare möjligheter att uttrycka sin åsikt och det slutliga tillståndet från 
de behörig nationella myndigheterna, kan kommissionen inte se att kraven i EU:s 
miljölagstiftning inte har uppfyllts. De frågor som är särskilt angelägna för framställaren, såsom 
tillgång till god, tillförlitlig och aktuell information, pålitliga demografiska prognoser eller 
kulturella och språkliga aspekter, behandlas bäst inom ramen för samråden och de föreskrivna 
förfarandena. 

                                               
1 Se anteckningar från den inledande utfrågningen av den 8 november 2011 i Rhyls stadshus 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, 
EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
3 Handlingens referensnummer:  EXAM0018.


