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Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 21. Januar 2022 
Här President, 

esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Ekonomieminister an d’Madamm Ëmweltminister weiderzeleeden. 

An den Artikelen “Tout le secteur de la construction pénalisé par ses déchets” an “15 à 20.000 tonnes 
de terre chaque jour en décharge”, déi den 18. an den 19. Januar um Zitt vum Paperjam verëffentlecht 
goufen, heescht et, datt d’Lëtzebuerger Bauentreprisen all Joers 8 bis 10 Milliounen Tonnen un Äerd 
aushiewen. Aktuell sinn d’Deponien, fir dës Offäll ze entsuergen awer chronesch iwwerlaascht. 
Chauffeure waarden oft stonnelaang, fir hir Liwwerung lass ze ginn. Dëst féiert zu immensen 
Zousazkäschte fir déi betraffen Entreprisen, well si hir Leit fir déi Zäit musse bezuelen, awer souwuel 
Mann wéi Material déi Zäit op anere Plaze feelen. Weider gëtt drop verwisen, datt zousätzlech Arealer 
géifen zur Verfügung stoen, mee, datt déi entspriechend Exploitatiounsgeneemegunge vu Säite vun 
den Autoritéite feelen.  

An deem Zesummenhang géife mir der Regierung gär dës Froe stellen: 

1) Sinn der Regierung dës Mëssstänn bekannt? Wa jo, wéi reagéiert si dorop?
2) Wéi eng Arealer fir d’Entsuergung vun ausgehuewener Äerd ginn aktuell gepréift?

Säit wéini lafen dës Prozeduren a bis wéini gesäit d’Regierung den Ofschloss vun
de Geneemegungsprozedure vir?

3) Kann d’Regierung matdeelen, wéi vill Zousazkäschten wärend de Joren 2018 bis
2020 duerch déi uewe beschriwwe Mëssstänn jeeweils bei Projeten entstane sinn,
wou de Staat an/oder d’Gemengen als Bauhär optrieden?

Mat déiwem Respekt, 

Fred Keup Jeff Engelen 
Deputéierten Deputéierten 
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Gemeinsam Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an dem 

Wirtschaftsminister op d’parlamentaresch Fro n°5548 vum 24. Januar 2022 vun den éierewäerten 

Deputéierten Här Fred Keup an Här Jeff Engelen iwwert “Décharges pour déchets inertes” 

1. Sinn der Regierung dës Mëssstänn bekannt? Wa jo, wéi reagéiert si dorop?

Déi aktuell Situatioun am Beräich vun de Bauschuttdeponien ass bekannt. 

Ee wesentleche Problem vun der Situatioun war d’Tatsaach, datt nei Site fir Bauschuttdeponien no der 

Prozedur entspriechend dem “Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur 

sectoriel décharges pour déchets inertes” festgeluecht hu misse ginn. Doduerch, datt déi gesetzlech Basis vun 

deem Reglement am Laf vun de Joeren e puer mol geännert gouf, sinn d’Prozedure fir nei Siten an de Plan 

directeur sectoriel eran ze kréien, ëmmer méi komplizéiert a laangwiereg ginn. 

Aus deem Grond ass schonn am Joer 2020 d’Prozedur lancéiert ginn, fir de “Plan directeur sectoriel décharges 

pour déchets inertes” z’abrogéieren. Konform zum Artikel 27 vum Offallgesetz ass am Summer 2021 duerch 

Akraaftriede vum neie “Règlement grand-ducal du 25 août 2021 déterminant la procédure de recherche de 

nouveaux emplacements pour décharges régionales pour déchets inertes” wesentlech vereinfacht ginn. Dëst 

Reglement baséiert op dem “Plan national de gestion des déchets” a setzt Kritäre fest, déi nei Decharge mussen 

erfëllen. 

Donieft erlaabt déi nei Prozedur ënner anerem elo datt d’Gemengen, d’Exploitante vun den Dechargen, 

d’Entrepreneuren aus dem Bausecteur a Privatleit selwer Propose fir nei Site maache ze kënnen ouni iwwert 

de Plan sectoriel an d’“Commission de suivi chargée de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel décharges” 

mussen ze fueren. Dëst vereinfacht natierlech d’Prozedur. 

Wichteg ass an deem Kontext ze wëssen, datt d’Gesamtprozedur fir d’Sich no neie Site net vun anere 

Geneemegungsprozeduren (EIE-Prozedur, Commodo-Geneemegung, Offall-Geneemegung, 

Waassergeneemegung, ...) no de jeeweilege gesetzlechen Dispositiounen, entbënnt. 

2. Wéi eng Arealer fir d’Entsuergung vun ausgehuewener Äerd ginn aktuell gepréift? Säit wéini lafen dës

Prozeduren a bis wéini gesäit d’Regierung den Ofschloss vun de Geneemegungsprozedure vir?

Am Joer 2021 ware bei der Ëmweltverwaltung zwee Dossiere vun Decharge fir Inertoffäll an enger Prozedur. 

Den éischten Dossier betrëfft d’Réouverture vun der Decharge Monnerech. D’Exploitatioun vum Site gouf am 

Oktober 2021 autoriséiert an de Site ass offiziell säit November 2021 a Betrib. 

Beim zweeten Dossier handelt et sech ëm de Projet fir d’Decharge Gadderscheier (Déifferdeng) ze 

geneemegen. Deen Dossier ass nach an der EIE-Prozedur an kierzlech goufen déi lescht Avisen vun de 

Verwaltungen eragereecht. No der Evaluatioun vun den Avisen kann eng “conclusion motivée” geschriwwe 

ginn. 

Wann d’EIE-Prozedur bis ofgeschloss ass, muss de Bedreiwer déi entspriechend Demanden erareechen, fir 

d’Autorisatiounen ze kréien, déi no den gesetzlechen Bestëmmungen, déi applikabel sinn, ugefrot musse ginn. 
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3. Kann d’Regierung matdeelen, wéi vill Zousazkäschte wärend de Joren 2018 bis 2020 duerch déi uewe 

beschriwwe Mëssstänn jeeweils bei Projeten entstane sinn, wou de Staat an/oder d’Gemengen als 

Bauhär optrieden? 

Nee. Dozou ginn et keng Informatiounen. 

Lëtzebuerg, den 7. März 2022 

(s.) Carole Dieschbourg 

Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung 
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