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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 
110 kW højspændingsledning mellem Cushalingkraftværket og 
Thorsberryunderstationen (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren gør indvendinger mod vurderingen af virkningerne på miljøet i forbindelse med 
etableringen af en 110 kW højspændingsledning mellem Cushalingkraftværket og 
Thorsberryunderstationen (Irland), idet han hævder, at indvirkningerne på landskabet og på de 
nærliggende arkæologiske lokaliteter ikke er blevet vurderet på forsvarlig vis. Ifølge 
andrageren vil bygherren, Electricity Supply Board (ESB), få bevilget særlige undtagelser i 
henhold til den irske lovgivning om byggetilladelser. Andrageren hævder, at ESB kan ansøge 
om tilladelse til at trække kabler over privat ejendom uden at skulle søge om ejernes 
tilladelse. Han kritiserer den manglende information i forbindelse med godkendelsesprocessen 
og det, at man ikke i tilstrækkelig grad har overvejet alternative placeringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010

"I henhold til direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), som ændret ved direktiv 97/11/EF2, 2003/35/EF3 og 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 73 af 14.3.1997.
3 EUT L 156 af 25.6.2003.
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2009/31/EF1, skal der gennemføres en vurdering af visse offentlige og privat projekters 
indvirkning på miljøet.

I henhold til VVM-direktivet skal projekter, der bl.a. på grund af deres natur, størrelse eller 
beliggenhed kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, underkastes en vurdering af disse 
indvirkninger på miljøet, inden projektet godkendes. I VVM-direktivet skelnes der mellem 
projekter, som kræver obligatorisk VVM (bilag-I projekter, hvorunder der findes konstruktion 
af en højspændingsledning på 220 kV eller derover og med en længde på mere end 15 km), og 
projekter, hvor myndighederne i medlemsstaterne ved hjælp af en procedure kaldet 
"screening" afgør, om det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige indvirkninger 
under hensyntagen til kriterierne i direktivets bilag III (bilag-II projekter, hvorunder der findes 
al anden transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag
I)). Hvis dette er tilfældet, er det nødvendigt at foretage en VVM-undersøgelse. Hvad angår 
projekter, der er omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente 
myndigheders afgørelse i screeningsproceduren ligeledes gøres offentligt tilgængelig.

På baggrund af de oplysninger, andrageren har tilvejebragt, er det ikke muligt at fastslå, om 
fællesskabsretten er blevet overholdt i dette specifikke tilfælde, og om der behørigt er 
foretaget en "screening".

Ifølge oplysningerne fra andrageren kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af 
EU's miljølovgivning. Såfremt andrageren fremsender yderligere oplysninger til Udvalget for 
Andragender, vil Kommissionen undersøge sagen på ny."

4. Kommissionens yderligere svar, modtaget den 2. september 2010. 

Andragendet gør indvendinger mod godkendelsesproceduren vedrørende etablering af en 110 
kilowatt højspændingsledning mellem Cushaling kraftværket og Thornsberry understationen i 
Irland. Ifølge andrageren skulle den irske lovgivning om byggetilladelse indrømme særlige 
fritagelser til bygherren, Electricity Supply Board (ESB). Andrageren hævdede, at ESB kan 
ansøge om tilladelse til at trække kabler over privat ejendom uden at skulle søge om ejernes 
tilladelse. Han kritiserede den manglende information i forbindelse med 
godkendelsesprocessen og det, at man ikke i tilstrækkelig grad har overvejet alternative 
placeringer.  

Kommissionens svar på andragendet konkluderede, at Kommissionen på baggrund af de 
oplysninger, andrageren havde tilvejebragt, ikke kunne påvise nogen overtrædelse af EU’s 
miljølovgivning. 

Efter dette svar søgte andrageren bistand fra Vincent JP Farry & Co Ltd, planlægnings- og 
udviklingskonsulenter ("konsulenten”) og forelagde efterfølgende yderligere oplysninger 
vedrørende en VVM og en godkendelsesprocedure til yderligere behandling.

Konsulenten rejste navnlig to spørgsmål: 
- en VVM-screening blev ikke foretaget, på trods af at projektet vil krydse et foreslået 
naturarvsområde og at det var genstand for en appel, der normalt burde have givet anledning til 

                                               
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.
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en screening, hvis et projekt ligger inden for et foreslået naturarvsområde; og 
- det pågældende miljø er mere følsomt end angivet i de rapporter, der er udarbejdet af 
kommunen og ESB og projektet forventes at få væsentlig indvirkninger på miljøet, hvis det 
skrider frem som planlagt.

Med hensyn til en VVM-screening henviste konsulenten til artikel 103, stk. 2, litra c)1 i de irske 
planlægnings- og udviklingsbestemmelser af 2001. Følgelig bør en planlægningsmyndighed 
gennemføre en screening (for at fastlægge, om en VVM er nødvendig) hvis et projekt ville være 
placeret på eller i "et område der er udpeget som et naturarvsområde i henhold til paragraf 18 i 
loven om vilde dyr og planter (ændring) af 2000 ". 

Konsulenten henviste også til bestemmelserne i artikel 109, stk. 32, som tillader ”An Board 
Pleanala (den irske planlægningsstyrelse) at ansøge om en MVV vedrørende et 
subtærskelprojekt, når det drejer sig om en klage, i særdeleshed under hensyntagen til, at 
projektet vil krydse et foreslået naturarvsområde.

Det skal bemærkes, at konsulenten ikke drog i tvivl, at projektet er et subtærskelprojekt3 men 
snarere at der er behov for at gennemføre en screening, idet der tages hensyn til, at det vil krydse 
et foreslået naturarvsområde var genstand for en klage og sandsynligvis vil få betydelige 
virkninger.

Projektet, andrageren henviser til, falder ind under VVM-direktivet (Rådets direktiv 
85/337/EØF4 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet som 
ændret af direktiv 97/11/EF5, 2003/35/EF6 og 2009/31/EF1). I henhold til dette direktiv skal 
                                               
1 "103, stk. 2 Hvis en ansøgning om byggetilladelse til en 
… projekt ikke ledsages af en VVM, og projektet ville være beliggende på eller i
c) et område der udpeges som et naturarvsområde i henhold til paragraf 18 i loven om vilde 
dyr og planter (ændring) af 2000,…
planlægningsmyndigheden afgør, om projektet vil eller ikke vil kunne få væsentlig indvirkning 
på miljøet i en sådan lokalitet, område eller land, som relevant.
Stk. 3 En planlægningsmyndighed tager hensyn til kriterierne som fastlagt i tillæg 7.”
2 "109, stk. 3 Hvis en klage vedrører en ansøgning om tilladelse til et subtærskelprojekt og en 
MVV ikke blev forelagt planlægningsmyndigheden vedrørende planlægningsansøgningen og 
projektet ville blive placeret på eller i — …
c) et område der udpeges som et naturarvsområde i henhold til paragraf 18 i loven om vilde 
dyr og planter (ændring) af 2000,…
afgør ESB, om projektet vil eller ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i en sådan 
lokalitet, område eller land, som relevant.
Stk. 4. ESB tager hensyn til kriterierne som fastlagt i tillæg 7.”
3 Planlægnings- og udviklingsbestemmelser af 2001: Tillæg 5, 
del 2, "litra b) Industrielle anlæg til transport af gas, damp og varmt vand med en potentiel 
varmeproduktion på 300 megawatt eller derover eller transmission af elektrisk energi gennem 
luftledninger er ikke medtaget i del 1 af dette tillæg, hvis spændingen ville være 200 kilovolt 
eller derover."
4 EFT L 175 af 5.7.1985.
5 EFT L 73 af 14.3.1997.
6 EUT L 156 af 25.6.2003.
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projekter, der kan få væsentlige virkninger på miljøet bl.a. på grund af deres art, dimensioner 
eller placering gøres til genstand for en vurdering af deres miljømæssige virkninger forude for 
udstedelse af tilladelser.

Industrianlæg til transport af elektrisk energi gennem luftledninger (projekter som ikke er 
omfattet af bilag I) som beskrevet af andrageren er omfattet af bilag II (3)(b) i VVM-direktivet. 
For bilag II-projekter skal medlemsstaterne afgøre, enten ved en sag for sag undersøgelse eller 
efter grænseværdier eller kriterier, hvorvidt projektet skal underkastes en vurdering på grund af 
dets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, idet der tages hensyn til de relevante 
udvælgelseskriterier i bilag III i VVM-direktivet. 

VVM-direktivet er gennemført i irsk ret ved Del X i planlægnings- og udviklingsloven af 2000 
og Del 10 i planlægnings- og udviklingsbestemmelserne af 2001 (bekendtgørelse nr. 600 af 
2001). 2000-lovn er blevet ændret i 2006 og 2010. Del 10 af 2001-bestemmelserne omhandler 
screening vedrørende subtærskel VVM:

 Artikel 102 bestemmer, at når en ansøgning om planlægningstilladelse vedrørende et 
subtærskelprojekt er ledsaget af en VVM, skal ansøgningen behandles, som om VVM havde 
været nødt til at blive forelagt i henhold til paragraf 172 i 2000-loven (dvs. obligatorisk 
VVM);

 Artikel 103 bestemmer, at når en ansøgning om planlægningstilladelse vedrørende et 
subtærskelprojekt ikke er ledsaget af en VVM og planlægningsmyndigheden mener, at 
projektet sandsynligvis vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal den kræve, at 
ansøgeren forelægger en VVM. (Artikel 109 giver de samme beføjelser til An Bord 
Pleanala (den irske planlægningsstyrelse) i forbindelse med planlægningsklager). Ved 
vurderingen af, om et subtærskelprojekt ville eller ikke ville kunne have så væsentlige 
virkninger, skal planlægningsmyndigheden eller planlægningsstyrelsen tage hensyn til 
kriterierne i tillæg 7 i 2001-bestemmeserne, som gennemfører bilag III i VVM-direktivet.

Endvidere udsendte ministeriet for miljø, kulturarv og lokal administration en vejledning i august 
2003 til VVM-myndighederne vedrørende subtærskelprojekter. Hvis et medlem af 
offentligheden indgiver en skriftlig henvendelse til en planlægningsmyndighed vedrørende en 
igangværende planlægningsansøgning – og f.eks. hævder, at et subtærskelprojekt kræver en 
VVM – skal den pågældende person underrettes om planlægningsmyndighedens afgørelse, og 
hvis denne er utilfreds med afgørelsen, har han ret til at indanke afgørelsen for An Board 
Pleanala. Dette behandler klagen fra begyndelsen, dvs. som om ansøgningen var indgivet til 
styrelsen som første instans. Styrelsen er forpligtet til at angive de vigtigste grunde og 
overvejelser, som dens beslutning var baseret på, og denne dokumentation er offentlig 
tilgængelig.

Af den indsendte dokumentation, især rapporten fra An Board Pleanala-inspektøren, fremgår det, 
at den kompetente myndighed undersøgte projektet med henblik på et eventuelt behov for en 
VVM. En VVM blev ikke anset for nødvendig under hensyntagen til bl.a. følgende begrundelse, 
hvorefter projektet er acceptabelt i forhold til dets virkninger på det foreslåede naturarvsområde 
Grand Canal: 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 140, 114, 5.6.2009.
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 projektet vil have indvirkning på landskabsværdierne af kanalen, men det blev ikke anset 
som uoprettelig skad for turisme og de rekreative faciliteter ved kanalen;

 ledningen ville blive fjernet fra sluserne, hvor det meste af kanalens aktiviteter ville være 
koncentreret;

 ledningen krydser kanalen nærmest vinkelret, hvilket minimerer den visuelle indvirkning i 
forhold til en mere skrå ledningsføring; 

 mere visuelt påtrængende gitterstrukturer er blevet fjernet, fordi der er lige afdelinger af 
ledningen på begge sider af kanalen; 

 lignende strukturer er for øjeblikket en del af kanalens visuelle miljø.

Konklusion

På grundlag af de yderligere oplysninger fra andrageren har Kommissionen ikke 
tilstrækkelige oplysninger til at konkludere, at de irske myndigheder ved at fastslå, at et VVM 
var unødvendig, overskred deres skønsbeføjelse, og Kommissionen kan ikke konstatere en 
potentiel overtrædelse af EU-lovgivningen med henvisning til VVM-direktivet. 

5. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

Som svar på den supplerende korrespondance fra andrageren om opførelse af en 110 kilowatt 
el-ledning mellem Cushaling kraftværket og Thornsberry understationen i Irland vil 
Kommissionen gerne bekræfte sine tidligere konklusioner om, at der ikke er bevis på 
overtrædelse af bilag II, projektkategori 3(b) i direktiv 2011/92/EU1 (MVV-direktivet).

I den supplerende korrespondance opfordres Kommissionen til at behandle el-ledningen som 
et projekt, der falder ind under bilag I(20) i MVV-direktivet. Denne kategori omfatter anlæg 
af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på over 15 km,
og i forbindelse med disse projekter er der pligt til udarbejdelse af en 
miljøvirkningsvurdering. Ifølge andrageren opfylder den pågældende el-ledning første del af 
definitionen, da den strækker sig over mere end 15. km.  Med hensyn til anden del af 
definitionen, dvs. en spænding på mindst 220 kV, fremfører andrageren, at dette ikke bør 
anses som afgørende, og at en el-ledning med en spænding på 110 kV er ligeså stor en torn i 
øjet.

Kommissionen kan ikke acceptere andragerens påstand om, at bilag I(20) bør kunne fortolkes 
som om, det også omfatter el-ledninger med en spænding på 110 kV. Navnlig er den af den 
opfattelse, at henvisningen til 220 kV er en integreret del af definitionen på, hvornår der er 
pligt til gennemførelse af en miljøvirkningsvurdering. Den foreslåede el-ledning falder forfor 
ikke ind under projektkategorien i bilag I(20), og der er således ikke tale om en overtrædelse 
af det.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 

private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation)(EUT L 26 af 28.1.2012.


