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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon 
Concerned Residents Association, om et ulovligt opført savværks 
indvirkning på miljøet

1. Sammendrag

Andragendet vedrører et angiveligt ulovligt opført savværks negative indvirkning på miljøet. 
Andrageren klager også over de handlinger, der er foretaget, og den passivitet, der er udvist af 
de relevante myndigheder i Irland, som ikke foretog en miljøkonsekvensvurdering og undlod 
at orientere de lokale myndigheder om den mulige forurening af floder og brønde. 
Andrageren gør gældende, at savværkets aktiviteter er i strid med EU's drikkevandsdirektiv 
og affaldsrammedirektivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 07.10.05). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. oktober 2006.

"Andrageren er bekymret over miljøvirkningerne af et træbehandlingsanlæg, der ligger i Leap 
Castle, Roscrea, County Offaly, Irland. Anlægget blev opført uden forudgående tilladelse i 
midten af 1990'erne. Hverken de lokale eller andre myndigheder traf nogen effektive 
retshåndhævende foranstaltninger over for den ulovlige drift, som indebar en kemisk 
forurening af jord og grundvand med krom. 

Kommissionen er bekendt med anlægget fra en tidligere klage om samme emne. Anlægget 
har bearbejdet træ med kreosot og CCA (kobber, krom og arsen), som begge er giftige stoffer.
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I en rapport fra 2004 bekræftede Irlands miljøbeskyttelsesagentur, at der var sket en alvorlig 
forurening af jord og grundvand og private brønde som følge af en ukorrekt håndtering af 
CCA.

Kommissionen har henvist til anlægget i en sag, som for nylig er blevet anlagt ved EF-
Domstolen mod Irland1 vedrørende direktiv 85/337/EØF2 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet ("VVM-direktivet"), som ændret ved direktiv 
97/11/EF3. Kommissionen anfægter i den pågældende sag 

 en fortolkning anvendt af de irske myndigheder, hvorefter direktivet ikke forpligter 
medlemsstaterne til at sikre, at der er indhentet byggetilladelse (i Irland kaldet 
"planning permission"), inden projekter sættes i gang 

 visse bestemmelser i den irske lovgivning, hvorefter bygherrer kan opfylde kravene i 
VVM-direktivet gennem en ansøgning om lovliggørelse af anlæg, der allerede er helt 
eller delvis udført 

 tilstrækkeligheden af håndhævelsesbestemmelserne i den irske lovgivning og de irske 
myndigheders anvendelse heraf i praksis med henblik på at forhindre ulovlige anlæg. 

Kommissionen gør gældende, at direktivet pålægger medlemsstaterne at undersøge, om 
projekter kræver en miljøkonsekvensvurdering, og om nødvendigt at foretage en sådan og 
udstede en byggetilladelse, inden projektet kan gå i gang. Der vil således ikke opstå skadelige 
virkninger uden behørigt forudgående kontrol, og direktivet vil have den tiltænkte præventive 
virkning. 

Irland har gjort gældende, at der kun rent undtagelsesvis gives tilladelse til lovliggørelse, at 
håndhævelsesbestemmelserne og anvendelsen heraf i praksis er fyldestgørende, og at det 
forhold, at der er mulighed for at give tilladelse til lovliggørelse, ikke forhindrer 
retshåndhævende foranstaltninger. Kommissionen har bl.a. henvist til træbehandlingsanlægget 
som eksempel på, at håndhævelsesforanstaltningerne ikke er fyldestgørende, og at der i 
praksis ikke foretages nogen retshåndhævelse, når der ansøges om lovliggørelse af ulovlige 
anlæg. Den har bemærket, at de lokale myndigheder i det konkrete tilfælde i adskillige år har 
forsømt at tage konkrete skridt til at pålægge sanktioner for undladelse af at søge 
byggetilladelse. I øvrigt er behandlingen af et søgsmål indgivet af lokale beboere med henblik 
at få nedlagt forbud mod anlægget gentagne gange blevet udsat af den irske High Court, 
medens en ansøgning om lovliggørelse af anlægget blev behandlet af de irske 
planlægningsmyndigheder. Da den første ansøgning om lovliggørelse af anlægget blev 
afslået, indgav bygherren en ny ansøgning, og behandlingen af søgsmålet om forbud blev igen 
udsat. 

Kommissionen har indledt en generel sag mod Irland for at sikre en strengere fortolkning af 
direktivet og en hårdere linje over for gennemførelse af projekter uden tilladelse. En del af det 
fremlagte bevismateriale vedrører det her omhandlede træbearbejdningsanlæg.

Når der er afsagt dom i sagen, vil andrageren have direkte adgang til dommen via Domstolens 

                                               
1 Sag C-215/06, Kommissionen mod Irland.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 73 af 14.3.1997.
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websted( http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7.juli 2009

"Kommissionen har allerede meddelt udvalget, at den henviste til anlægget i en sag, som blev 
anlagt ved EF-Domstolen mod Irland1 vedrørende direktiv 85/337/EØF2 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ("VVM-direktivet"), som ændret 
ved direktiv 97/11/EF3. 

Kommissionen anfægtede i den pågældende sag 
 en fortolkning anvendt af de irske myndigheder, hvorefter direktivet ikke forpligter 

medlemsstaterne til at sikre, at der er indhentet byggetilladelse (i Irland kaldet 
"planning permission"), inden projekter sættes i gang

 visse bestemmelser i den irske lovgivning, hvorefter bygherrer kan opfylde kravene i 
VVM-direktivet gennem en ansøgning om lovliggørelse af anlæg, der allerede er helt 
eller delvis udført

 tilstrækkeligheden af håndhævelsesbestemmelserne i den irske lovgivning og de irske 
myndigheders anvendelse heraf i praksis med henblik på at forhindre ulovlige anlæg. 

Domstolen afsagde dom den 3. juli 2008 og gav Kommissionen medhold med den 
begrundelse, at den relevante irske lovgivning ikke er i overensstemmelse med VVM-
direktivet. 

Andrageren har direkte adgang til dommen via Domstolens websted, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

Kommissionen har efterfølgende anmodet de irske myndigheder om at oplyse, hvilke 
foranstaltninger der vil blive truffet for at efterkomme dommen. Det blev som svar på 
forespørgslen oplyst, at Irland agtede at ændre sin planlægningslovgivning for at bringe den i 
overensstemmelse med direktivet. Der er imidlertid til dato endnu ikke blevet vedtaget eller 
givet meddelelse om vedtagelsen af den nødvendige lovgivning. 

De underliggende faktorer, der var medvirkende til, at der ikke blev truffet retshåndhævende 
foranstaltninger i Irland i forhold til savværket, dvs. muligheden for at give tilladelse med 
tilbagevirkende kraft og foretage miljøkonsekvensvurderinger af ulovlige anlæg, blev med 
held anfægtet af Kommissionen ved Domstolen. Domstolen fastslog, at den relevante irske 
lovgivning er i strid med direktiv 85/337/EØF, men fandt det ikke nødvendigt at udtale sig om 
de specifikke projekter, Kommissionen havde henvist til, herunder savværket.

Kommissionen vil fortsat forfølge spørgsmålet om tilladelser med tilbagevirkende kraft for at 
sikre, at Irland foretager de nødvendige ændringer af lovgivningen." 
5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 08.10.10

                                               
1 Sag C-215/06, Kommissionen mod Irland.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 73 af 14.3.1997.
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"I fortsættelse af tidligere meddelelse arbejder Kommissionen fortsat på spørgsmålet om 
tilbagevirkende tilladelse med henblik på at sikre, at Irland foretager de nødvendige 
lovgivningsmæssige ændringer.

Som tidligere nævnt indbragte Kommissionen de tilgrundliggende faktorer, som var 
medvirkende til manglen på håndhævelsesforanstaltninger i Irland i dette andragende, dvs. 
muligheden for at opnå byggetilladelse og miljøkonsekvensvurdering for ulovligt opførte 
anlæg med tilbagevirkende kraft, for Domstolen i en sag mod Irland1 relateret til direktiv 
85/337/EØF2 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
("VVM-direktivet"), som ændret ved direktiv 97/11/EØF3. 

Den 3. juli 2008 afsagde Domstolen dom i Kommissionens favør med den begrundelse, at den 
relevante irske lovgivning ikke var i overensstemmelse med VVM-direktivet. Da den mente, 
at den irske lovgivning ikke var fyldestgørende, fandt Domstolen det unødvendigt at gå ind i 
de specifikke tilfælde, som Kommissionen havde nævnt.

Efter dommen indhentede Kommissionen oplysninger fra de irske myndigheder om de 
foranstaltninger, der er truffet til efterlevelse af dommen. Sidstnævnte har fremlagt udkast til 
foreslået lovgivning vedrørende de punkter, som Domstolen har opstillet i dommen, men 
Kommissionen mener til dato ikke, at disse lovgivningsmæssige foranstaltninger er 
tilstrækkelige, og som følge heraf har den taget initiativ til retsforfølgning i henhold til artikel 
260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen vil fortsat træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er overensstemmelse med dommen."

6. Kommissionens supplerende svar (REV. IV), modtaget den 17. februar 2012

”Siden Kommissionens seneste svar har Irland vedtaget en ny lovgivning, der hævdes at 
afhjælpe de overtrædelser, som Domstolen har påvist i dommen i sag C-215/06. I juli 2010 
vedtog Irland en ændring til sin planlægnings- og anlægslov (Planning and Development 
Act).

Denne lov fra 2010 fjerner muligheden for tilladelse til lovliggørelse, men erstatter den med 
en godkendelsesordning.  Den "gennemførelseslovgivning”, der er nødvendig for, at de
relevante paragraffer i loven fra 2010 kan få virkning, blev anmeldt til Kommissionen den 12. 
oktober 2011, sammen med de tilhørende bekendtgørelser. Denne lovgivning skal nu 
analyseres.

Man er også i gang med at træffe de nødvendige foranstaltninger for at løse "Derrybrien-
aspektet” af denne sag. Herudover blev der i Domstolens dom i denne sag også taget stilling 
til spørgsmål om håndhævelse.  Med hensyn til håndhævelse kræver en løsning af sagen mere 
end rent lovgivningsmæssige foranstaltninger.

Der foregår drøftelser mellem Kommissionen og de irske myndigheder om den nye 
lovgivning og spørgsmålene om håndhævelse med henblik på at sikre, at Irland i fuld 

                                               
1 Sag C-215/06, Kommissionen mod Irland.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 73 af 14.3.1997.
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udstrækning overholder Domstolens afgørelse.

7. Yderligere svar fra Kommissionen (REV V), modtaget den 28. juni 2013

Kommissionens bemærkninger
Siden Kommissionens sidste meddelelse har Irland truffet omfattende foranstaltninger for at 
gennemføre den lovgivning, som blev vedtaget i juli 2010 og som trådte i kraft i efteråret 
2011. Kommissionen har nu tilendebragt sin vurdering.

I den ændrede udgave af planlægnings- og anlægsloven fra 2010 (herefter "anlægsloven") og 
de tilhørende gennemførelsesregulativer er muligheden for at opnå en positiv 
miljøkonsekvensvurdering af projekter, som er iværksat uden forudgående byggetilladelse, 
blevet fjernet. Det betyder, at hvis et anlæg i den kategori af projekter, der er opført i bilag I 
eller II til direktiv 2011/92/EU om vurdering af virkningerne af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (herefter "VVM-direktivet"), er blevet sat i gang uden 
byggetilladelse, skal det betragtes som et ulovligt anlæg, der ikke er berettiget til 
lovliggørelse. Planlægningsmyndighederne skal give afslag på en ansøgning om lovliggørelse 
og træffe retshåndhævende skridt over for det ulovlige anlæg. Lovliggørelse af et ulovligt 
anlæg er nu muligt kun i to tilfælde. For det første er det fremover kun planer og projekter, 
som falder uden for VVM-direktivets anvendelsesområde og derfor udelukkende henhører 
under medlemsstatens ansvarsområde, der kan godkendes med tilbagevirkende kraft. For det 
andet vil der i overensstemmelse med Domstolens dom, nærmere betegnet præmis 61 i sag C-
215/06, Kommissionen mod Irland, være mulighed for at give tilladelse til lovliggørelse i 
særlige undtagelsestilfælde. Irland har fastlagt denne mulighed i en ny procedure for 
subsidiær lovliggørelse (afsnit XA i anlægsloven), hvorved visse projekter kan lovliggøres i 
ekstraordinære tilfælde. Proceduren for subsidiær lovliggørelse omfatter også bestemmelser 
om inddragelse af offentligheden i forbindelse med enhver ansøgning om en sådan 
lovliggørelse og en berigtigende miljøkonsekvensvurdering.
Ud over begrænsningerne i mulighederne for at ansøge om lovliggørelse af ulovlige anlæg har 
Irland truffet en række strategiske politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger for at 
forbedre håndhævelsen af planlægningslovgivningen. For det første har 
planlægningsmyndighederne i medfør af ændringen af § 153 i anlægsloven nu pligt til at 
udstede påbud eller søge at få nedlagt forbud i tilfælde, hvor et anlæg er blevet opført ulovligt, 
og bygherren ikke har reageret tilfredsstillende på planlægningsmyndighedernes henvendelse. 
For det andet udstedte bolig- og planlægningsministeren den 10. maj 2013 et ministerielt 
direktiv om håndhævelse af planlægningsreglerne i henhold til § 29 i anlægsloven. Direktivet 
indeholder anvisninger til planlægningsmyndighederne vedrørende de nødvendige ressourcer 
til håndhævelse, planlægning, overvågning og prioritering. En af håndhævelsesprioriteterne er 
større ulovlige anlæg eller håndhævelsessager, hvor der før projektets iværksættelse skulle 
have været foretaget en VVM-vurdering, en VVM-screening eller en vurdering i henhold til 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. For 
det tredje udsendte ministeren i november 2012 to guider rettet til offentligheden om 
håndhævelse af planlægningslovgivningen i Irland, der bl.a. forklarer, hvordan man kan 
interagere med håndhævelsessystemet, hvordan håndhævelsen af planlægningslovgivningen 
fungerer, og hvordan man indgiver en klage. 

Konklusion
Kommissionen mener, at de nye bestemmelser i anlægsloven tager højde for den situation, 
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som andrageren beskriver, og vil forhindre gentagelser.


