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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0206/2007 af David Rogers, irsk statsborger, om ubehagelige lugte og 
svækkelse af miljøet i nærheden af Whiteriver Landfill Site, Collon (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå Whiteriver Landfill Site forvaltes, eftersom 
lokalsamfundet udsættes for vedvarende lugte og fortsat luftforurening. Andrageren 
understreger, at der, på trods af at der er beviser for, at en række bestemmelser i direktivet om 
integreret forebyggelse af og bekæmpelse af forurening ikke er overholdt, endnu ikke er 
fundet en løsning på lokalt og nationalt plan, eftersom den irske miljøstyrelse ikke kan 
tilbagekalde tilladelsen, men blot pålægge en bøde på 2.000 euro.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

" Relevant fællesskabslovgivning

Driften af deponeringsanlæg er omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/12/EF om affald (tidligere direktiv 75/442/EØF som ændret)1 og Rådets direktiv 
1999/31/EF om deponering af affald2.

I henhold til direktiv 2006/12/EF skal der indhentes en affaldstilladelse til drift af 
deponeringsanlæg3 (til tider kaldet affaldsgodkendelse i Irland). Medlemsstaterne skal 
                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9–21.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1–19.
3 Artikel 9.
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desuden træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet bortskaffes, uden at der 
forvoldes lugtgener1. Direktiv 1999/31/EF indeholder mere detaljerede krav vedrørende drift 
af deponeringsanlæg (underlagt krav om affaldstilladelse), herunder krav om kontrol med 
gasser fra deponeringsanlæg2 og mindskelse af gener og farer3.

De irske myndigheders holdning

Miljøstyrelsen udstedte en affaldsgodkendelse4 til Louths amtsråd til drift af et 
deponeringsanlæg ved Whiteriver, Dunleer, Co. Louth for ufarligt kommunalt og industrielt 
affald den 17. september 2003.

På baggrund af et stort antal klager over lugtgener fra lokale indbyggere i Whiteriver-området 
i februar og begyndelsen af marts 2007 afholdt miljøstyrelsen et møde med indbyggerne og 
lokale folkevalgte den 12. marts 2007. Efter dette møde besluttede miljøstyrelsen at afsætte 
langt mere tid og langt flere ressourcer til løsning af de rejste problemer.

Miljøstyrelsen udarbejdede, planlagde og gennemførte en håndhævelsesstrategi med det 
formål at minimere lugtgenerne. Denne strategi omfattede møder med de lokale indbyggere 
for at drøfte klager og problemer, møder med operatøren af deponeringsanlægget for at drøfte 
de samme spørgsmål, undersøgelse af drifts- og forvaltningspraksis og kontrol af gasser og 
lugt fra deponeringsanlægget samt uanmeldte kontroller og inspektioner på stedet og kontrol 
af lugten i nærheden af anlægget.

På baggrund af otte inspektioner på stedet i 2007 sendte miljøstyrelsen tre meddelelser til den 
lokale myndighed om, at den ikke opfyldte affaldsgodkendelsens krav vedrørende lugtgener. I 
juli og august 2007 anmodede miljøstyrelsen en uafhængig ekspert i gas fra deponeringsanlæg 
om at gennemføre tre grundige og videnskabeligt detaljerede inspektioner og vurderinger af 
kontrollen med gas fra deponeringsanlægget og anlæggets driftspraksis. Der blev udarbejdet 
to projektrapporter med specifikke forslag til forbedring af kontrollen med gas fra 
deponeringsanlægget i Whiteriver. Disse forslag er blevet gennemført.

De irske myndigheder mener, at håndhævelsesstrategien har resulteret i betydelige 
forbedringer, hvilket det faldende antal klager over lugtgener vidner om. Miljøstyrelsen 
modtog i alt 18 klager i de første seks måneder af 2007, hvorimod den kun modtog tre klager i 
de sidste seks måneder af året efter de gennemførte forbedringer. I forbindelse med den 
seneste inspektion den 14. november 2007 blev det bekræftet, at der er sket betydelige 
forbedringer af driften af deponeringsanlægget, navnlig med hensyn til kontrollen med gas fra 
deponeringsanlægget.

De irske myndigheder oplyser, at miljøstyrelsen forsat vil vurdere anlægget for at sikre en 
behørig drift. 

Det kan udledes af dokumentationen, at der var utilfredsstillende lugtgener ved Collon-

                                               
1 Artikel 4, stk. 1.
2 Bilag 1, punkt 4.
3 Bilag 1, punkt 5.
4 Ref. W0060-02.
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deponeringsanlægget i første halvår 2007. Det fremgår, at den ansvarlige håndhævende 
myndighed, miljøstyrelsen, på denne baggrund traf en række foranstaltninger, der har 
resulteret i en forbedring af driften af anlægget og langt færre lugtgener og klager.

Den situation, som andrageren henviser til, er beklagelig, men det lader til, at myndighederne 
har reageret positivt på og imødegået de problemer, der blev konstateret."


