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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1020/2006, ingiven av Didier Fabri (belgisk medborgare) om 
påstådd överträdelse av direktivet om rening av avfallsvatten från tätbebyggelse

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar markföroreningar orsakade av utsläpp av flytande hushållsavfall på 
allmän väg, som han menar beror på frånvaron av avloppsinstallationer, vilket delvis kan 
tillskrivas den regionala förvaltningen och delvis hemkommunen. Han anser att detta är en 
överträdelse av direktiv 97/271/EEG.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 maj 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2007

Bakgrund

Framställaren klagar över att det saknas avloppssystem i tätorten Rhode-Saint-Genèse 
(utanför Bryssel).

Enligt direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse1 krävs att 
europeiska tätorter med mer än 2 000 personekvivalenter ska vara utrustade med ledningsnät 
för avloppsvatten.

                                               
1 Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 30.5.1991, s. 40).
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Framställningen

Framställaren påpekar att frånvaron av avrinningssystem (särskilt vid chaussée de Waterloo 
116–182) för med sig regelbundna utsläpp av avloppsvatten i bostadsbebyggelsens avlopp, på 
allmän väg, och även i bäckar i Soignes-skogen (där det finns en vattentäkt varifrån 
dricksvatten leds via dräneringskulvertar).

Han redogör för den bristande samordningen mellan regionen Flandern (ansvarig för 
vägnätet) och kommunen (ansvarig för avloppssystemet) för att lösa detta problem.

Framställaren konstaterar att hans kommun hade 17 834 invånare den 31 december 2001 och 
hävdar att det därför är fråga om en överträdelse av direktivet om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse.

Kommissionens synpunkter

År 1995 klassificerade regionen Flandern allt ytvatten inom regionen som känsliga områden.

Enligt artikel 3 i direktiv 91/271/EEG ska alla tätorter i känsliga områden med mer än 10 000 
personekvivalenter vara utrustade med ledningsnät för avloppsvatten senast den 31 december 
1998 och senast den 31 december 2005 för tätorter med mellan 2 000 och 10 000
personekvivalenter.

Belgien är just nu föremål för ett överträdelseförfarande för åsidosättande av artikel 3 inom 
vissa tätorter med mer än 10 000 personekvivalenter. Några uppgifter om tätorten 
Rhode-Saint-Genèse finns inte hos kommissionen inom ramen för detta ärende.

Tolkningen av begreppet tätort enligt den mening som avses i direktivet grundar sig 
emellertid inte på administrativa enheter utan på områden med sammanhängande bebyggelse 
och näringsliv. Med andra ord kan vattnet i den aktuella delen av Rhode-St-Genèse, hänföras 
till planen för en angränsande tätort vars storlek det då gäller att fastställa.

Kommissionens synpunkter

Kommissionen föreslår att en begäran om uppgifter skickas till de belgiska myndigheterna för 
att fastställa vilken tätort det kvarter som framställaren hänvisar ska anses tillhöra och vilka 
egenskaper det har med avseende på direktiv 91/271/EGG.

År 1995 klassificerade regionen Flandern allt ytvatten i regionen som känsliga områden.

4. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

Kommissionen har ytterligare två gånger begärt in uppgifter från de belgiska myndigheterna. 
Myndigheternas svar analyseras nedan.

De belgiska myndigheterna (Vlaamse Milieumaatschappij – Flanderns miljöbyrå) hävdar 
följande i sina svar till kommissionen:
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– De av framställaren nämnda adresserna ligger i den östra utkanten av en tätort och omfattar 
delar av kommunerna Beersel och Rhode-St-Genèse (tätort definieras här enligt direktiv 
91/271/EGG, det vill säga som ett område med sammanhängande näringsliv och bebyggelse). 

– De adresser som framställaren nämner ingår emellertid inte i tätorten. De kommer att 
utrustas med fristående reningsanläggningar (septiktankar). Ett utdrag ur den gällande 
lagstiftningen bifogas (Vlarem II).

– Miljöbelastningen från detta tätortsområde uppgår till 49 600 personekvivalenter.

Enligt Vlaamse Milieumaatschappijs hemsida1 planerar man att optimera den kollektiva 
avloppsreningen inom det område som framställaren hänvisar till. Kommissionen anser att de 
adresser som nämns av framställaren ska anses utgöra en del av denna tätort (såsom tätort 
definieras i direktivet). 

Utifrån denna tätorts storlek krävs följaktligen enligt artikel 3 i direktivet att det inrättas ett 
ledningsnät för att ta hand om avloppsvatten. Om införandet av ett sådant system inte går att 
rättfärdiga (obefintliga miljövinster eller oskäliga kostnader), kan individuella system eller 
andra passande system inrättas. Dessa måste emellertid uppfylla motsvarande miljökrav (vad 
avser uppsamling och rening).

Kommissionen anser att den bristfälliga skötseln av befintliga septiktankar i de hus som 
berörs av framställningen strider mot direktivets miljökrav och att septiktankarna om de 
sköttes korrekt (regelbunden rensning och tömning med transport till reningsverk) skulle 
kunna uppfylla direktivets krav (med miljöskydd på motsvarande nivå). Undantag från 
principen om hopsamling kan endast medges om kraven är uppfyllda. Enligt framställaren 
uppfylls inte alltid dessa krav.

Denna tätort ingår i ett horisontellt överträdelseförfarande som för närvarande pågår mot
Konungariket Belgien för felaktig tillämpning av direktiv 91/271/EEG (mål C-27/03, 
EG-domstolens beslut av den 8 juli 2004). 

Kommissionen kommer att informera de belgiska myndigheterna om vilka krav som ställs vid 
användning av individuella system och påpeka att den situation som framställaren beskriver
inte uppfyller direktivets krav.

Samtidigt fortsätter kommissionen att studera den i framställningen beskrivna situationen 
inom ramen för det pågående horisontella överträdelseförfarandet, vad avser den tätorten som 
omfattar delar av kommunerna Beersel och Rhode-St-Genèse.

                                               
1 http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml


