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BA ØKONOMI – HA (JUR.)  I MILJØ, 2. DEL 
 
Sommereksamen 2013 
 
Ordinær eksamen 
 
Skriftlig prøve:  4621010077 Miljøret I 
 
Varighed: 3 timer 
 
Hjælpemidler: Alle 

 

Opgave 1: 

Preben Ørgaard ejer og driver virksomheden Ørgaards Autoophug, som er beliggende i udkanten af 

Hadsten. Preben fik miljøgodkendelse af den daværende Hadsten Kommune til etablering af 

virksomheden i 1993. I 2000 ansøgte Preben om adgang til at udvide driftstiden, hvilket kommunen 

accepterede. Den reviderede miljøgodkendelse giver mulighed for at have virksomheden i drift på 

hverdage mellem kl. 6.00 og 18.00. I 2011 opføres et nyt boligområde i form af et etagebyggeri. I 

januar 2012 flytter Else Hansen ind i en af de nye lejligheder. Else opdager hurtigt, at det er 

betydelige støjgener fra Ørgaards Autoophug, og i august 2012 har hun fået nok, og anmoder 

Favrskov Kommune om at meddele virksomheden påbud om støjbegrænsning. Hun påpeger 

navnlig, at det er voldsomt generende, at virksomheden påbegynder driften allerede kl. 6.00. Hun 

anfører over for kommunen, at Miljøstyrelsens støjvejledning anviser følgende grænseværdier for 

virksomhedsstøj i etageboligområder: 

 

Mandag-fredag 

Lørdag 

Kl. 7.00-18.00 

Kl. 7.00-14.00 
50 dB 

Mandag-fredag 

Lørdag 

Søn- og helligdage 

Kl. 18.00-22.00 

Kl. 14.00-22.00 

Kl. 7.00-22.00 

45 dB 

Mandag-fredag 

Lørdag 

Søn- og helligdage 

Kl. 22.00-7.00 

Kl. 22.00-7.00 

Kl. 22.00-7.00 

40 dB 

 

Else henviser endvidere til, at uafhængige støjmålinger har dokumenteret, at støjen fra 

virksomheden i hele driftstiden kan komme op på 47 dB. Favrskov Kommune afviser at meddele 

påbud om støjdæmpning, idet man bl.a. henviser til, at det ikke er ualmindeligt for virksomheder af 
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denne type at påbegynde driften kl. 6.00, og at Ørgaards Autoophug har indrettet sig efter vilkårene 

i miljøgodkendelsen. 

Else Hansen påklager kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

a) Redegør for de relevante retlige og faktiske forhold i sagen og angiv et begrundet 

forslag til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. 

Et andet af vilkårene i miljøgodkendelsen er, at virksomheden maksimalt må opbevare 600 

skrotbiler ad gangen. Det kniber noget for Preben Ørgaard at overholde dette vilkår, og i november 

2012 opdager kommunen under et tilsynsbesøg, at der står over 1.000 skrotbiler på virksomhedens 

areal. Kommunen indskærper over for Preben, at vilkåret i miljøgodkendelsen skal overholdes. 

Under et nyt tilsynsbesøg i marts 2013 står der fortsat næsten 1.000 skrotbiler på virksomheden. 

Preben forsvarer sig med, at hans virksomhed simpelthen ikke vil være rentabel, hvis han højst må 

opbevare 600 skrotbiler, og han nægter derfor at nedbringe antallet. 

 

b) Redegør for kommunens reaktionsmuligheder samt for, hvilke sanktioner og 

tvangsforanstaltninger der kan anvendes på forholdet. 

 

Opgave 2: 

Anders Hansen og hans kone bor på en ældre landbrugsejendom mellem Hadsten og Hinnerup. Det 

meste af agerjorden er bortforpagtet, og Anders beslutter derfor i 2010 at få fjernet en lade, som er 

blevet overflødig. Anders og hans kone har altid hygget sig med at dyrke forskellige frugter og 

grøntsager i deres drivhus i køkkenhaven, og efter at have kigget på det tomme areal, hvor laden 

havde ligget, i et par år, beslutter Anders at opføre et stort orangeri (et opvarmet drivhus, hvor 

kuldefølsomme planter kan overvintre), så de kan dyrke deres hobby hele året.  

Anders giver den hele armen og får opført et orangeri på 70 m
2
. Det placeres 40 meter fra stuehuset, 

og med sine glasfacader og kobberbelagte tag synes Anders og hans kone, at det er et imponerende 

syn sammenlignet med den gamle lade, som lå der før. Ikke alle er lige begejstrede, og efter et 

anonymt tip kommer en sagsbehandler fra Favrskov Kommune ud og besigtiger byggeriet. 

Sagsbehandleren gør Anders opmærksom på, at eftersom ejendommen er beliggende i landzone, 

kræver orangeriet landzonetilladelse, og da en sådan ikke er indhentet, er der tale om ulovlig 

bebyggelse. Straks efter besigtigelsen sætter Anders sig til skrivemaskinen og skriver en ansøgning 

om landzonetilladelse til opførelse af orangeriet. 

Hos kommunen har man stor sympati for Anders Hansens orangeri, og selv om man selvfølgelig 

helst havde set, at der var ansøgt om landzonetilladelse forud for opførelsen, vælger man at meddele 

en lovliggørende landzonetilladelse. I afgørelsen lægges der navnlig vægt på følgende forhold: 
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 Orangeriet vurderes ikke at skæmme landskabet. 

 Det er placeret på et sted, hvor der tidligere lå en gammel lade. 

 Fysisk lovliggørelse vil indebære et betydeligt værdispild. 

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) bliver bekendt med kommunens 

afgørelse og beslutter at påklage den til Natur- og Miljøklagenævnet. DN begrunder klagen med 

følgende: 

 Orangeriet fremstår dominerende i landskabet. Navnlig fordi det ikke er placeret i nær 

sammenhæng med eksisterende beboelse. 

 Nedrivning af udtjente driftsbygninger bør ikke automatisk give frit slag for byggeri til 

private formål. 

 Efterfølgende retlig lovliggørelse i tilfælde som dette vil danne en uhensigtsmæssig 

præcedens. 

 

a) Skriv et begrundet forslag til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, hvori alle 

relevante forhold anføres og vurderes.  

 

Opgave 3: 

Afsnit XX (artikel 191-193) i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) kaldes 

også miljøkapitlet. 

a) Redegør for den retlige betydning af miljøkapitlet i TEUF. 

 

TEUF artikel 114, stk. 4-5 kaldes ofte for ”miljøgarantien”. 

b) Redegør for miljøgarantiens formål og anvendelsesmuligheder. 

 

 

 


