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Opgavesættet består af 3 opgaver. 

 

Opgave 1: 

Virksomheden Hvide Sande har i en årrække indvundet hvidt sand* ved Tranum Klitplantage i 

Nordjylland. Hvidt sand anvendes til fremstilling af hvid cement, som udover den hvide farve er 

karakteriseret ved en høj styrke. Virksomheden har en indvindingstilladelse, der løber frem til 2021. 

Med den nuværende indvindingstakt er der dog kun ressourcer til ca. 2-3 års yderligere indvinding. 

Virksomheden har derfor anmodet Jammerbugt Kommune om en tilladelse til at udvide 

indvindingsområdet samt ændre det åbne indvindingsbrud til en indvinding under den nuværende 

grundvandsstand. Vandstanden skal reguleres gennem passiv afvanding i åbne grøfter. 

Indvindingen foregår i etaper af 100 meters bredde og ca. 500 meters længde. Overjorden, der 

består af ikke-forurenet almindeligt sand, jord og småsten, fjernes og placeres i volde med ca. 200 

meters mellemrum. Det hvide sand placeres i miler, så det kan tørre og holdes tørt. Virksomheden 

indvinder ca. 96.000 m³ hvidt sand pr. år svarende til ca. 180.000 tons. I forbindelse med 

indvindingen fjernes årligt ca. 100.000 tons overjord i form af almindeligt sand, jord og småsten. På 

indvindingsområdet er der allerede oplagret ca. 1,1 mio. tons overjord. 

En stor del af den oplagrede overjord skal anvendes til reetablering af området, når 

indvindingsperioden ophører i 2021. En mindre del, ca. 30 %, skal ikke bruges ved reetableringen, 

men kan i stedet finde anvendelse i vejanlæg og ved byggeri, dels som fyld og vejmaterialer, dels til 

fremstilling af beton og cement. Ved anvendelse som fyld og vejmateriale skal overjorden ikke 

bearbejdes, men kan anvendes direkte. En anvendelse i produktion af beton og cement kræver, at 

sandet isoleres fra jord og småsten. En sådan forarbejdning kræver brug af virksomhedens 

bundfældningsanlæg, der allerede er etableret og godkendt. Ved brug af bundfældningsanlægget 

isoleres der i øjeblikket ca. 10 tons almindeligt sand årligt fra overjorden. Den proces, hvor sandet 

isoleres fra overjorden, har ingen betydning for, hvorvidt det tilbageværende materiale kan 

anvendes som fyld og vejmateriale. Det vil stadig være et attraktivt materiale. 
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Ved afgørelse af 16. april 2013 meddeler Jammerbugt Kommune virksomheden en tilladelse, idet 

den samtidig fastsætter en række vilkår for udnyttelsen af tilladelsen. Det anføres bl.a. i tilladelsen, 

at overjorden og det forarbejdede sand skal betragtes som affald og derfor håndteres i 

overensstemmelse med affaldslovgivningen. Det pågældende vilkår kommer noget bag på 

virksomheden, der straks anlægger sag med henblik på en prøvelse af kommunens klassificering af 

overjorden og det isolerede sand som affald. En sådan klassificering vil ifølge virksomheden ikke 

være i overensstemmelse med hverken EU’s affaldsrammedirektiv eller EU-domstolens udlægning 

af affaldsbegrebet. 

 

Du bedes i forhold til den anførte sag foretage en analyse og vurdering af følgende spørgsmål: 

1. Hvad forstås ved begrebet affald, særligt med udgangspunkt i EU-rettens fastlæggelse af 

begrebet? 

2. Vil overjorden fra indvindingen af hvidt sand være at betragte som affald? I din analyse og 

vurdering bedes du sondre mellem  

a) den del af overjorden, der skal anvendes til reetablering af området,  

b) den del af overjorden, der kan anvendes direkte som fyld og vejmateriale, samt  

c) det sand, der kan isoleres fra overjorden ved brug af bundfældningsanlæg, og som efter 

forarbejdningen kan anvendes i produktionen af cement og beton. 

 

Bemærk at det forudsættes, at du fremkommer med en argumentation for dit svar, samt at du 

henviser til relevante retskilder. 

 

*Hvidt sand er ’flyvesand’, dvs. sand som er blæst ind over land ude fra kysten og herved blevet 

renset for alle urenheder (jernoxider), der vil kunne føre til misfarvning af den hvide cement. Der er 

alene to steder i Danmark, hvor hvidt sand forekommer, og det anses således for en sjælden 

ressource. 
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Opgave 2: 

En kollegiegang på Mærsk-kollegiet beliggende i Aarhus N., der er forbeholdt studerende på cand. 

merc. uddannelserne, har planlagt en række fælles aktiviteter for den forestående sommer. Da 

næsten alle gangens beboere er vilde med madlavning og elsker at se Spise med Price, har de 

besluttet, at de i deres sommerferie vil give deres fælles køkken, der er meget nedslidt, en tiltrængt 

modernisering. Kollegiets bestyrelse har godkendt planerne, dog under forudsætning af at gangens 

beboere selv betaler for alt, der ikke kan betegnes som almindeligt vedligehold. Det betyder, at de 

nye låger til køkkenelementerne er noget gangens beboere selv skal finansiere. Investeringen i nye 

køkkenlåger beløber sig til ca. 15.000 kr. De fleste af gangens beboere læser på HA-studiet og har i 

undervisningen hørt om den høje pris på genbrugspapir. De har derfor iværksat en indsamling af 

aviser mv. fra hele kollegiet samt de omkringliggende parcelhuskvarterer, og de har indgået en 

aftale med virksomheden Dania Genbrug ved Vejle om afhentning og afregning for det indsamlede 

genbrugspapir. Dania Genbrug har til formålet placeret en container på kollegiets parkeringsplads. 

Med en ihærdig indsats i månederne maj og juni kan gangens beboere blot ved papirindsamlingen 

tilvejebringe det nødvendige beløb. 

Da afhentning af gamle køkkenelementer ikke er omfattet af Aarhus Kommunes storskraldsordning, 

men skal afleveres på en genbrugsstation, har kollegiegangens beboere hyret firmaet Wastebusters, 

der mod betaling afhenter affaldet og bringer dette til genbrugspladsen. Brugen af Wastebusters er 

meget billigere end leje af en bil med trailer til samme formål. Ifølge virksomheden skal der alene 

betales for transporten og besværet hermed, da affaldet kan afleveres gratis på genbrugspladsen. 

Tobias, der er HA(jur.) studerende, er ikke så begejstret for god mad og ser hellere, at den fælles 

indsats og pengene bliver brugt på et nyt TV. Tobias har på miljøtoningen hørt, at det er 

kommunernes opgave at forestå indsamling af papiraffald, og han kommer derfor i tvivl om, 

hvorvidt det overhovedet er lovligt for kollegiegangens beboere at indsamle aviser mv. Selv om det 

som udgangspunkt ikke er kollegiegangens problem, kan han heller ikke lade være med at påpege, 

at der også kan være noget problematisk ved den måde Wastebusters driver virksomhed på.  

Kan du hjælpe Tobias med at redegøre for de retlige problemstillinger, som kollegiegangens 

aktiviteter giver anledning til? Du skal foretage en vurdering af følgende forhold: 

 

1. Lovligheden af kollegiegangens indsamling af aviser mv. 

2. Lovligheden af Wastebusters virksomhed. 

 

Bemærk at det forudsættes, at du fremkommer med en argumentation for dit svar, samt at du 

henviser til relevante retskilder. 
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Opgave 3: 

Hvilken retlig status har vandrammedirektivets miljømål, herunder vil en medlemsstat ved EU-

domstolen kunne drages til ansvar for ikke at overholde sine EU-retlige forpligtelser i forhold til 

miljømålene? 

 

Bemærk at det forudsættes, at du fremkommer med en argumentation for dit svar, samt at du 

henviser til relevante retskilder. 

 


