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NOTAT:

KONSEKVENSERNE AF KLAGENÆVNENES OPHÆVELSE AF 
PLANGRUNDLAGET FOR VINDMØLLEPARKEN VED THORUP

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har i næsten enslydende afgørelser 9. marts 2021 underkendt 
VVM-tilladelsen og dermed Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuners fælles lokalplan og Vesthimmerlands Kommu-
nes kommuneplantillæg for Danmarks største vindmøllepark på Thorup-sletten, der ligger nordvest for Aggersborg på 
grænsen mellem de to kommuner. De i alt 18 vindmøller er placerede med ni møller i Jammerbugt og ni møller i Vesthim-
merlands kommuner.

Ophævelsen skyldes, at klagenævnene ikke finder, at Habitatregulativets artikel 6 er overholdt i VVM-tilladelsen. Blandt 
andet mangler der klare vurderinger af konsekvenserne for blå kærhøg og rørhøg og fortrængnings-effekten for en række 
fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlaget for det nærliggende Natura 2000-område.

Klagenævnene ophæver VVM-tilladelsen og plangrundlaget, men forholder sig ikke til konsekvenserne af, at de i alt 18 
vindmøller efter afgørelsen står uden lovligt plangrundlag.

Kommunerne har derfor nu pligt til at gennemføre en ”retslig” eller en ”fysisk” lovliggørelse af vindmølleparken.

”Retslig” betyder, at kommunerne laver en (i princippet) ny VVM-tilladelse og på grundlag af den udarbejder en ny lokal-
plan og nyt kommuneplantillæg i Vesthimmerland. ”Fysisk” lovliggørelse betyder, at kommunerne får vindmøllerne fjernet.

De to kommuner har fået advokatfirmaet Kromann Reumert til at vurdere konsekvenserne af ophævelsen af plangrund-
laget for vindmølleparken, herunder om kommunerne skal kræve vindmøllerne standset, indtil der foreligger et nyt, lovligt 
plangrundlag.

Kromann Reumert anbefaler kommunerne at igangsætte den ”retslige” lovliggørelse af vindmølleparken hurtigst muligt 
men fraråder kommunerne at forlange vindmøllerne standset, indtil det lovlige plangrundlag foreligger.

Advokatfirmaet mener bl.a. at vindmøllefirmaet var i ”god tro”, da firmaet etablerede vindmølleparken, og at kommunerne 
derfor kan pådrage sig et erstatningsansvar ved at forlange vindmøllerne standset. Advokatfirmaet peger også på, at vind-
mølleparken har en lang opsigelsesfrist for el-leverancen til Energinet og at ”proportionalitetsprincippet” fører til, at man 
ikke kan standse en årlig elproduktion til en værdi af 60-65 mio. kr. af hensyn til to rovfuglearter, som sandsynligvis ikke vil 
lide nogen skade.

Den sidste vurdering bygger i øvrigt på de samme vurderinger, som klagenævnene allerede har underkendt.

Bilag 13.2



2

Kommunerne har derfor besluttet at gå i gang med lovliggørelsen af plangrundlaget, men vil der ud over ikke foretage sig 
noget som helst.

Konsekvensen er, at .... der ingen konsekvens er for firmaet, som etablerede vindmølleparken på trods af, at der var klaget 
over plangrundlaget inden firmaet gik i gang med at etableringen.

Af Jammerbugt Kommunes byggetilladelse den 27. marts 2019 til de ni vindmøller i Jammerbugt Kommune fremgår 
imidlertid klart, at bygherren skal være opmærksom på at der er indkommet flere klager og at udnyttelsen af afgørelsen 
(byggetilladelsen) sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Det står altså klart, at vindmøllefirmaet på forhånd var advaret om, at det var ”på egen regning og risiko”, hvis firmaet gik i 
gang med byggeriet, inden klagerne var afgjort.  

Kommunerne risikerer derfor heller ikke et erstatningsansvar, hvis de udsteder en standsningsmedddelelse eller et påbud.

Ødelæggende præcedens
Efter DN Jammerbugt og Vesthimmerlands opfattelse skaber det en ødelæggende præcedens, hvis klagenævnenes ophæ-
velse af plangrundlaget er uden konsekvenser for vindmøllefirmaet. Så har klagenævnene - og dermed DNs klageadgang 
- i realiteten ingen værdi, blot ulovligheden som her er tilstrækkelig stor.

DN-afdelingerne mener ikke, at advokatfirmaet Kromann Reumerts vurderinger er holdbare. For eksempel kan vi som 
nævnt ovenfor dokumentere, at firmaet ikke kan have været i ”god tro”. Lokalplanen tillader ganske vist, at vindmøllepar-
ken kan etableres og det fremgår af lokalplanen, at den har ”bonusvirkning”, så den erstatter en landzonetilladelse efter 
Planloven.

Men det betyder ikke, at Planloven er sat ud af kraft - den gælder fortsat. Og praksis ved landzonetilladelser er, at det er 
bygherrens egen risiko, hvis han igangsætter et byggeri, inden eventuelle klager er afgjort. Det fremhæver Jammerbugt 
Kommunes også i byggetilladelsen, hvor kommunen henviser til Planlovens §60.

Selv om det er uheldigt, at klagenævnene har brugt så lang tid på sagen, som tilfældet er, ændrer det ikke på, at etablerin-
gen af vindmølleparken før klagerne er afgjort, er vindmøllefirmaets egen risiko. Eventuel ukendskab til loven og retsprak-
sis fritager ikke for ansvar - og her er der tale om en af de største professionelle aktører på vindmøllemarkedet med egen 
juridisk afdeling.

DN Jammerbugt og Vesthimmerland deler således ikke Kromann Reumerts vurdering af, at vindmøllefirmaet kan have 
været i god tro. Afdelingerne er heller ikke enige i, at proportionalitetsprincippet  kan sætte Habitatdirektivets artikel 6 ud 
af kraft. Der foreligger adskillige EU-domme, som cementerer principperne - herunder forsigtighedsprincippet - i artikel 6.

Anmodning til kommunerne om standsningsmeddelelse
DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland har for en god ordens skyld den 25. april 2021 skriftligt anmodet de to kommu-
ner om give standsningsmeddelelse efter Planlovens § 51 til vindmølleejerne og henvis til, at Kromann Reumerts vurdering 
af at vindmøllefirmaet var i god tro ikke er korrekt.

Afdelingerne har den 26. april 2021 holdt pressemøde om sagen for på den måde at lægge maksimalt pres på kommuner-
ne for at opfylde deres forpligtelser. Udtalelser fra borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune tyder imidlertid ikke på, at 
kommunerne er indstillede på at udstede standsningsmeddelelse. Borgmesteren i Jammerbugt Kommune antyder dog, at 
kommunen nok må have juristerne til at kigge på sagen en ekstra gang.    
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Ny klagesag
Efter DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland vurdering er det ikke sandsynligt, at kommunerne ”frivilligt” opgiver deres 
passive holdning. Afdelingerne mener derfor, at Danmarks Naturfredningsforening er tvunget til at gå ind i sagen.

I første omgang må målet efter afdelingernes opfattelse være at få møllerne standset, indtil der foreligger et lovligt 
plangrundlag. Risikoen for at skade de beskyttede bestande af blå kærhøg og rørhøg er først og fremmest til stede på 
grund af de roterende møllevinger, hvor spidsen af vingen bevæger sig med op til 300 kilometer i timen. Derfor må 
møllerne standses, indtil skadevirkningen på bestandene er så dybtgående vurderet, at kravene efter Habitatsdirektivets 
artikel 6 er opfyldt og det derfor på sikkert videnskabetligt grundlag kan vurderes, om møllerne igen kan sættes i gang 
eller om der måske skal fjernes en eller flere af møllerne.

Tilsvarende må det antages, at fortrængningseffekten reduceres betydeligt, når vindmøllerne står stille.

Det er således afdelingernes vurdering, at en afvejning af de forskellige hensyn gør, at DNs mål i første omgang må være, 
at møllerne standses.

Den normale vej i en sag som den foreliggende ville være en fornyet klage til Planklagenævnet over, at kommunerne ved 
at udvise passivitet ikke opfylder deres forpligtelse i henhold til Planlovens § 51. Da Planklagenævnet imidlertid tidligere i 
sagen har udtalt sig imod et strakspåbud, kan et omgående standsningskrav næppe heller forventes i en ny klagesag.

Det betyder, at møllerne kører upåvirkede videre, mens klagenævnet behandler sagen og mens kommunerne får lovlig-
gjort plangrundlaget. Tidligere afgørelser i Planklagenævnet viser, at kan kommunerne nå at lovliggøre plangrundlaget, 
inden klagenævnet afgør sagen, så  bliver sagen afgjort på grundlag af det nye, lovlige plangrundlag.

I en tidligere sag i Vesthimmerland forsinkede kommunen således indsendelsen af sagen til Planklagenævnet med 17 må ne-
der og lavede i mellemtiden en ny lokalplan. DN tabte derfor sagen, idet Planklagenævnet henviste til den nye lokalplan. 

DN vil altså sandsynligvis tabe en ny klagesag. Derfor kan afdelingerne ikke anbefale en fornyet klage til Planklagenævnet.

Retslige skridt
Da den negative præcedensvirkning imidlertid vokser for hver dag, vindmøllerne fortsat kører, er det afdelingernes hold-
ning, at DN bør undersøge muligheden for en midlertidig afgørelse efter Retsplejelovens § 413, indtil en egentlig retssag 
kan afklare, om kommunerne kan pålægges at udstede en standsningsmeddelelse. DN risikerer imidlertid at skulle stille 
sikkerhed for det tab, en standsning af vindmølleparken vil medføre, jfr. Retsplejelovens § 415.

Kromann og Reumert anfører i sit notat, at vindmølleparken producerer strøm til en værdi af op mod 65 mill. kr. årligt og 
at møllerne vil kunne tage skade af en mere langvarig standsning.

Om DN tør løbe dén risiko, må være HBs afgørelse. DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland anbefaler dog, at et sådant 
skridt først tages efter en kvalificeret juridisk forhåndsvurdering - eller helt undlades.

Derimod er afdelingerne ikke i tvivl om, at DN bør gennemføre et egentligt civilretsligt søgsmål mod kommunerne, hvis Jam-
merbugt og Vesthimmerlands kommuner fortsætter den hidtidige, passive linje. DNs påstand i en civil retssag må være, at 
kommunerne tilpligtes at udstede en standsningsmeddelelse til mølleejerne, indtil lovligheden af møllerne er afklaret.

En retssag - herunder en anmodning om en midlertidig afgørelse - er imidlertid så juridisk krævende, at afdelingerne må 
anbefale, at DN antager en juridisk specialist på området. Her vil DNs faste advokat Peter Lambert formentlig kunne være 
behjælpelig med at anbefale en specialist inden for miljøret.

Hvis ikke, kunne DN for eksempel kontakte advokat Nicolai Platzer Funder fra advokatfællesskabet Homan for at høre, om 
han har de kompetencer, sagen forudsætter, og for at få hans vurdering af DNs muligheder for at vinde en retssag.
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Politiske skridt
De to direkte involverede kommuners borgmestre har sammen med Aalborg Kommunes borgmester skrevet en henven-
delse til Folketingets klimaudvalg, hvori de argumenterer for en lempelse af reglerne omkring de store energianlæg, så 
kommunerne ikke gang på gang står i den situation, at de må kassere et stort planlægningsarbejde.

Til det kan DN med rette indvende, at løsningen på det problem er, at kommunerne gør deres arbejde ordentligt i første 
omgang - og undlader at give tilladelse til projekter, der er i strid med loven, herunder Habitatsdirektivets artikel 6.

De tre borgmestre har imidlertid haft foretræde for klimaudvalget og påpeget bl.a. klagenævnenes lange sagsbehandlings-
tid, der dog nu i følge nævnene selv er nedbragt til seks måneder.

Alvorligere er imidlertid, at borgmestrene foreslår, at klagenævnene kun skal kunne ophæve VVM-tilladelserne - ikke selve 
plangrundlaget. Det betyder i mange tilfælde, at kommunerne så lynhurtigt og nemt efterfølgende kan lovliggøre et for-
hold, hvis det er blevet underkendt i et af klagenævnene.

På den baggrund har klimaudvalget bedt klimaministeren kommentere de spørgsmål, de tre borgmestre har rejst.

Det er derfor afdelingernes vurdering, at DN omgående bør henvende sig til klimaministeren med vores vurdering af 
borgmestrenes ideer om forenkling. Efter afdelingernes opfattelse er der ikke kun tale om forenkling, men også en klar 
forringelse af naturbeskyttelsen.

Presseindsat
Beslutningen om at anlægge en retssag mod Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner vil give DN et glimrende afsæt 
for en presseindsats for at forklare offentligheden, hvorfor det er vigtigt at beskytte naturen, her specielt et par rovfugle, 
der står i vejen for et grønt energiprojekt, som forsyner 65.000 husstande...... 

Afdelingerne mener, at en fortsat lokal presseindsats er nødvendig, også selv om HB mod forventning ikke beslutter at 
anlægge et retsligt søgsmål mod kommunerne. I dét tilfælde tager afdelingerne naturligvis imod gode råd fra fagspeciali-
sterne i sekretariatet, men føler i øvrigt, at presseindsatsen nok bør koordineres lokalt.

Afdelingerne vil således fortsætte presseindsatsen i den kommende tid.

På vegne af DN Jammerbugt og DN Vesthimmerland

Sten Søndergaard
Tovholder Sagsgruppen
DN Vesthimmerland


