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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0206/2007, ingiven av David Rogers (irländsk medborgare), om 
dålig lukt och försämring av miljön i närheten av avfallsdeponin Whiteriver i 
Collon (Irland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar över hur avfallsdeponin i Whiteriver sköts. Lokalsamhället utsätts 
ständigt för dålig lukt och luftföroreningar. Framställaren hävdar att trots bevis på att ett antal 
villkor i tillståndet för samordnade åtgärder för att förebygga föroreningar åsidosatts har ingen 
lösning hittats på lokal och nationell nivå eftersom miljövårdsmyndigheten inte kan återkalla 
tillståndet utan endast förelägga böter på högst 2 000 euro.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 juli 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2008

Relevant gemenskapslagstiftning

För drift av avfallsdeponier gäller bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/12/EG om avfall (tidigare direktiv 75/442/EEG i dess ändrade lydelse)1

och rådets direktiv 99/31/EG om deponering av avfall2.

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
2 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
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Enligt direktiv 2006/12/EG krävs det tillstånd (som på Irland ibland kallas waste licence)1 för 
att driva avfallsdeponier. Medlemsstaterna är också skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för 
se till att avfallet bortskaffas utan att medföra olägenheter eller lukt.2 I direktiv 1999/31/EG 
föreskrivs mer detaljerade krav för driften av avfallsdeponier (inom ramen för ett 
avfallstillstånd), bland annat på deponigaskontroll3 och på minimering av olägenheter och 
risker4. 

De irländska myndigheternas ståndpunkt

Den irländska miljövårdsmyndigheten utfärdade ett avfallstillstånd5 till landstinget i Louth för 
drift av en avfallsdeponi i Whiteriver, Dunleer, Co. Louth för icke-farligt kommunalt och 
industriell avfall den 17 september 2003.

Efter ett betydande antal klagomål om lukt från de boende i Whiteriverområdet under februari 
och början av mars 2007 sammanträffade miljövårdsmyndigheten med invånarna och 
företrädare för allmänhet på orten. Efter mötet beslöt miljövårdsmyndigheten att avsätta 
betydande tid och resurser för att ta itu med de bekymmer som tagits upp.

Miljövårdsmyndigheten utformade, planerade och genomförde en tillsynsstrategi för att 
minska och minimera luktproblemen. I strategin ingick möten med lokalbefolkningen för att 
diskutera klagomålen och problemen, möten med huvudmannen för avfallsdeponin för att 
diskutera samma frågor, granskning av drift- och förvaltningsrutiner och kontroller av 
deponigas och lukt, oaviserade kontroller samt besiktning på plats och luktkontroller runt 
anläggningen. 

Efter åtta besiktningar på plats under 2007 skickade miljövårdsmyndigheten tre påpekanden 
till den lokala myndigheten om att den inte uppfyllde kraven i avfallstillståndet ifråga om 
luktolägenheter. I juli och augusti 2007 gav miljövårdsmyndigheten en oberoende expert på 
deponigas i uppdrag att genomföra tre metodiska och utförliga besiktningar och bedömningar 
av deponigashanteringen och driftsrutinerna vid anläggningen. Två projektrapporter
framställdes med uttryckliga rekommendationer om förbättring av deponigashanteringen vid 
deponin i Whiteriver. Dessa rekommendationer har genomförts.

De irländska myndigheterna anser att tillsynsstrategin har lett till en betydande förbättring, 
vilket bestyrks av de minskade klagomålen över besvärande lukt. Medan sammanlagt 
18 luktklagomål togs emot av miljövårdsmyndigheten under de första sex månaderna 2007, 
föll antalet till tre klagomål under den andra hälften av året efter att förbättringar vidtagits.
Den senast besiktningen på plats, den 14 november 2007, bekräftar att det skett betydande 
förbättringar i skötseln av avfallsdeponin, särskilt i fråga om deponigashanteringen.

                                               
1 Artikel 9.
2 Artikel 4.1.
3 Bilaga 1.4.

4 Bilaga 1.5.

5 Ref W0060-02.
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De irländska myndigheterna uppger att miljövårdsmyndigheten kommer att fortsätta att 
bedöma och utvärdera avfallsdeponin för att se till att den sköts på rätt sätt.

Av allt att döma rådde en otillfredsställande situation med luktolägenheter vid avfallsdeponin 
i Collon under det första halvåret 2007. Den ansvariga tillsynsmyndigheten, 
miljövårdsmyndigheten, tycks ha reagerat på detta genom en rad ingripanden som har lett till 
att skötseln av avfallsdeponin förbättrats och att luktolägenheterna och klagomålen minskat 
betydligt.

Den situation som framställaren uppmärksammar är beklaglig, men det tycks som om
myndigheterna faktiskt har reagerat på och tagit itu med de angivna problemen.


