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Opgave 1:  

 

(Bemærk, at hverken VE-lovens bestemmelser om fremme af landbaserede vindmøller eller 

vindmøllecirkulæret skal inddrages i besvarelsen af opgaven. Tilsvarende gælder byggelovens regler.) 

 

En vindmølleinvestor, Global Wind A/S ønskede at etablere en vindmøllepark bestående af fem vindmøller 

på en lige række med en effekt på hver 3 MW og en totalhøjde på 125 meter. Vindmøllerne ville kunne 

levere CO2 neutral strøm til ca. 7.500 husstande i området. 

 

Global Wind A/S havde udset sig et egnet område øst for Blæsrup By, hvor der var gode vindmæssige 

forhold, samt tilstrækkeligt langt til de nærmeste naboer til at vindmølleprojektet kunne opfylde de 

gældende regler om afstand til nærmeste beboelse henholdsvis støj- og skyggekastpåvirkning af 

nabobeboelser. Global Wind A/S havde endvidere opnået positivt tilsagn fra tre lokale landmænd om 

opstilling af de 5 vindmøller på deres jord. Området var imidlertid ikke udpeget til vindmølleområde i den 

kommunale vindmølleplan for Vindstrup Kommune. 

 

1. Vil kommunalbestyrelsen kunne beslutte, at området øst for Blæsrup By skal udlægges til 
vindmølleområde, uanset at det ikke er udlagt til potentielt vindmølleområde i Kommuneplanen. 
Hvis det er tilfældet, hvilke planmæssige krav skal kommunen så sikre bliver opfyldt? 

 

Borgerne i Blæsrup By var meget imod planen om en vindmøllepark øst for byen. Denne modstand mod 

vindmølleplanen påvirkede de lokale landmænd, der havde givet tilsagn om, at deres jord måtte anvendes 

til opstilling af møllerne, så meget, at to af dem – Gårdejer Jensen og Gårdejer Hansen – valgte at trække 

tilsagnet tilbage. Tre af de fem vindmøller skulle have været opstillet på Gårdejer Jensens og Gårdejer 

Hansens jorde.  
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2. Vil Vindstrup Kommune kunne ekspropriere til fordel for vindmølleprojektet, så dette vil kunne 
realiseres uanset, at Gårdejer Jensen og Gårdejer Hansen har trukket deres tilsagn tilbage? 

 

Som følge af den lokale modstand valgte Global Wind A/S at trække ansøgningen tilbage, og indsendte i 

stedet en ny ansøgning i forhold til et område vest for landsbyen Jastrup, der allerede indgik i Vindstrup 

Kommunes vindmølleplaner. Det ansøgte vindmølleprojekt skulle opføres i et område, hvor der allerede 

stod 25 ældre vindmøller med en totalhøjde på 69 meter. De 25 eksisterende vindmøller var 

skrotningsklare, og skulle tages ned inden de nye møller måtte opsættes. Da det nye vindmølleprojekt 

alene omfattede 5 vindmøller mod de nuværende 25 møller, fandt Global Wind A/S, at der ikke kunne 

stilles krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse, hvilket Global Wind A/S meddelte Vindstrup 

Kommune. 

 

3. Hvad skal kommunen svare? Er Global Wind’s vindmølleprojekt VVM-pligtigt?  

 

 

 

 

Opgave 2: 

 

I januar 2010 søgte Hadsund Fiskemelsfabrik A/S om en ny miljøgodkendelse, idet man ønskede at 

gennemføre en større udvidelse af virksomheden. Ud over en udbygning af produktionskapaciteten 

ønskede man også at øge driftstiden. Da behandlingskapaciteten på det udvidede anlæg fortsat ville være 

mindre end 10 tons pr. dag, var Mariagerfjord Kommune godkendelses- og tilsynsmyndighed for 

virksomheden. I april 2010 traf Mariagerfjord Kommune afgørelse om at godkende udvidelsen af 

fiskemelsfabrikken. I miljøgodkendelsen var der indeholdt en tilladelse til udledning af spildevand i 

Mariager Fjord, der er udlagt som fuglebeskyttelsesområde. Godkendelsen indeholdt en række vilkår for 

virksomhedens drift samt forskellige bestemmelser om egenkontrol, herunder et krav om ugentlig måling 

af spildevandet efter en række parametre. Da der var tale om en bestående virksomhed, som lå i et 

område, der efter kommuneplanen var udlagt til tung industri, fandt kommunen ikke anledning til at 

anvende planlovens regler. 

 

Den lokale handelsstandsforening i Hadsund, der havde som sit formål at fremme det lokale butiksliv i 

Hadsund, påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet med den begrundelse, at fiskemelsfabrikken 

ville blive så dominerende i nærmiljøet, at den ville skræmme turister fra at besøge byen. 

 

Afgørelsen blev desuden påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af tre naboer til fiskemelsfabrikken, der 

var bekymrede for, om udbygningen af produktionskapaciteten og den øgede driftstid ville medføre 

yderligere gener på deres ejendomme. Naboerne havde gennemgået alt tilgængeligt materiale om 
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godkendelsesproceduren, men havde bemærket, at der så ud til at mangle noget. De mente at vide, at 

udvidelsen var VVM-pligtig, men der forelå ingen kommuneplanretningslinjer fra Mariagerfjord Kommune, 

ligesom de heller ikke kunne finde nogen begrundelse fra Kommunen for, hvorfor der ikke var vedtaget 

sådanne retningslinjer. 

 

I november 2010 sendte Mariagerfjord Kommune en af sine juridiske medarbejdere på et kursus om 

sammenhængen mellem fødevaresikkerhed og forurening af vandmiljøet. Her lærte hun bl.a., at fisk kan 

indeholde betydelige mængder af dioxin. På den baggrund meddelte Kommunen i januar 2011 uden 

forudgående varsel fiskemelsfabrikken påbud om supplerende målinger af spildevandet for dioxin efter 

nærmere angivne metoder. Påbuddet blev meddelt med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 41. 

Virksomheden påklagede straks påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

1. Hvordan skal Natur- og Miljøklagenævnet forholde sig til klagen fra handelsstandsforeningen i 

Hadsund? 

 

2. Redegør for de retlige problemstillinger, som klagen fra de tre naboer giver anledning til, og lav et 

begrundet forslag til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i relation til de problemer, som du 

anfører. 

3.  

4. Hvordan skal Natur- og Miljøklagenævnet afgøre Hadsund Fiskemelsfabriks klage over påbuddet 

om supplerende spildevandsmålinger? 

 

 

 

 

Opgave 3:  

 

A. Beskriv kort indholdet i forurener-betaler princippet, herunder om der er forskel på princippets indhold 
i en EU-retlig henholdsvis en dansk sammenhæng? 

 

B. Redegør for et eller flere retlige virkemidler, der afspejler forurener-betaler princippet. 
 

 

 

 

 

 


