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Hâr President,

:inDEC. 2019 Lëtzebuerg, den 30/12/2019

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere tir Mobilitéit & Energie weiderzeleeden.

Zënter Jore kënnt et um Dràilànnereck zu Rodange reegelméisseg zu stonnelaange 
Stauen. De Grond dofir sinn d'Camionen, déi um Transit iwwert d'Avenue de l'Europe op 
d'Nationalstrooss N5 zu Rodange ofbéien, tir do op enger Tankstell hiren Tank ze fëllen. 
De Grond firwat d'Camionen ail op Rodange fueren, leit op der Hand: 
d'Transportentreprisë profitéiere hei vu méi bëllege Prâisser op de Liter Dreifstoff. 
Doduerch, dass eng Rëtsch Entreprisen duerch Firmen-Tankkaarte priviliéiert 
Prâisremisen op den Diesel kréien, lount et sech tir d'Camionschaufferen hire Plein zu 
Rodange ze maachen. Dëst zum Matleed vun de ville Residenten, well d'Camionen an 
deelweis kilometerlaange Staue bis op d'belge Grenz erop d'Stroossen zu Rodange 
onbenotzbar maachen.

Wéi den L'essentiel an engem Artikel vum 27.12.2019 beriicht, soll mam Stau awer 
geschwënn Schiuss sinn. D'Gemeng Péiteng well nàmlech bei der Avenue de l'Europe op 
der lëtzebuergescher Sait mam Ministère zesummen eng Mega-Tankstell mat 10 
Zapsailen op der der Avenue de l'Europe autoriséieren. Dës Tankstell soll dann och ail 
Tankkaarten akzeptéieren, soudass d'Camionen, déi nach méi bëlieg tanke wëllen, net 
méi den Ëmwee iwwer Rodange maache mussen.

Fir d'Berouegung vun der Verkéierssituatioun ass dëst sécherlech erfreelech, allerdéngs 
stellt sech Fro, wéi Lëtzebuerg op der enger Sait aus dem Tanktourismus erauskiamme 
soll, wàrend op der anerer Sait den Tankstellereseau weider ausgebaut gëtt. A menger 
parlamentarescher Fro n°1552 hat ech d'Ministere schonns iwwert d'Zukunft vun den 
Tankstellen zu Lëtzebuerg gefrot.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wou genau soll d'Tankstell op der Avenue de l'Europe gebaut ginn a wéi vill Liter 
Dreifstoff sollen ail Joer hei verkaf ginn?

2. Sinn déi Rare Ministeren der Meenung, dass et op laang Siicht nohalteg ass, eng 
Mega-Tankstell op der Avenue de l'Europe éischtens opbauen ze loossen, 
zweetens z'erhalen an dat an engem Kontext wou d'Regierung dach plangt, aus 
dem Tanktourismus erauszekiammen?

3. Wéi eng Êmweltmesurë sinn ugeduecht, fir de Site, wou déi Mega-Tankstell gebaut 
soll ginn, ze kompenséieren?

Mat déiwem Respekt,
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics

Luxembourg, le Q ^ FEV. 2020

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:

0^1m

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
ie Parlement

Service Centrai de Législation 
Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la 

question parlementaire N°1647 du 30 décembre 2019 de l’honorable député 

Monsieur Marc Goergen, concernant la nouvelle station-service à Rodange, 
tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 

Président de la Chambre des Députés.

Recevez. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bau^h 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l’Europe
Luxembourg/Kircbberg

Téléphone: 247.83301 
Téléfax: 247-93308



Gemeinsam Ântwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten a vun 
der Madamm Carole Dieschbourg, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, op déi 
parlamentaresch Fro n°1647 vum 30. Dezember 2019 vum honorabelen Deputéierte Marc Goergen

Historique vum Dossier:

Den 3. Maer2 2017 huet d'Firma Proru s.à r.l. eng Demande presentéiert fir dierfen zu Rodange eng 
Camionstankstell ze bauen an ze bedreiwen. Den 3. August 2017 gouf vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima 
a nohalteg Entwécklung am Kader vum Kommodosgesetz d'Geneemegung fir dee Projet erdeelt. Och 
zwou Modifikatioune vun deem Betrib, vu Mee 2018 an vu Mee 2019, goufen entretemps geneemegt.

1. VJou genou so// d'Tankstell op der Avenue de l'Europe gebaut ginn a wéi vil! Liter Dreifstoff sollen 
ail Joer hei verkaf ginn?

Déi nei Tankstell mat 9 Tankpiaze kënnt op lëtzebuerger Sait op en Terrain vun ArcelorMittal deen 
direkt un de beischen Deel vun der Avenue de l'Europe (N830) ugrenzt, vis-à-vis vum Athus Container 
Terminal. D'Entrée an d'Sortie vun der Tankstell ginn iwwer de beischen Deel vum Terrain vun 
ArcelorMittal raus op d'N830.

Aus der Demande vum 3. Maerz 2017 geet ervir, dass de Bedreiwer mat engem Ëmsaz vun ongeféier 
10.000.000 Liter Diesel pro Joer rechent.

2. Sinn déi Hiire Ministeren der Meenung, dass et op laang Siicht nohalteg ass, eng Mega-Tankstell op 
der Avenue de l'Europe éischtens opbauen ze loossen, ziveetens z'erhalen an dat an engem Kontext 
wou d'Regierung dach plangt, aus dem Tanktourismus erauszekiammen?

Ob sech e Betrib op enger bestëmmter PIaz implantéieren kann, ass virun allem aneren eng Fro vum 
Bebauungsplang vun der jeeweilegerGemeng.

D'Impakter vun enger Realisatioun vum Bebauungsplang ginn am Virfeld vun dësem Plang am Kader 
vun der strategescher Ëmweltprüfung vun deem Plang gekuckt. D'Exekutioun vun deem Plang 
(Baugeneemegungen) ënnerlait dem Buergermeeschter.

Dee fir Ëmwelt zoustannege Minister kann de Bau vun esou engem Betrib net verbidden, falls de Betrib 
sech un déi geltend Regelen an Normen hallt a sain Impakt op d'Noperschaft an den zoulassege Limiten 
ass.

Doriwwer eraus, ass awer ze bemierken, dass laut Infomatioune vun der Gemeng Péiteng, déi 
geplangten Tankstell zu enger Entspannung vun der Verkéierssitutatioun op der Nationalstrooss N5 zu 
Rodange soll baidroen.



3. \Né\ eng Ëmweltmesurë sinn ugeduecht, fir de Site, wou déi Mega-Tankstell gebaut soit ginn, ze 
kompenséieren?

Kompensatiounsmesurë nom Artikel 17 vum Naturschutzgesetz fale nëmmen un, wann e Biotop 
zerstéiert oder reduzéiert gëtt. Ass dëst de Fall, muss eng Geneemegung am Kader vum 
Naturschutzgesetz ugefrot ginn, Heifir muss de Maître d'ouvrages een agreéierte Bureau d'études 
beoptragen, deen dann zoustanneg ass fir d'Identifikatioun vun de Biotopen an de 
Kompensatiounsmesuren.

Aktuell ass de Ministère fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung mat kenger Naturschutzdemande 
zu dësem Projet saiséiert.
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