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AFGØRELSE 

i sag om Norddjurs Kommunes vedtagelse af lokalplan 050-707 for et område til råstof-

indvinding, affaldsbehandling og deponering ved Glatved Strand  

 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 41. 
  
Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Norddjurs Kommunes afgørelse 
af 17. juni 2014 om vedtagelse af lokalplan 050-707, idet klagen ikke indeholder retlige spørgsmål 
efter planloven om denne afgørelse (NMK-33-02606). 
 
Nævnet vil senere vurdere klagen over kommunens miljøgodkendelse (NMK-10-00835) i en selv-
stændig afgørelse. 
  
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
  
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer  
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Omboende har i en klage af 14. juli 2014 navnlig anført, at manglende krav til lugt fra anlægget vil 
gøre ejendommene værdiløse. Der er i klagen bl.a. redegjort for de hidtidige gener fra lossepladsen.   
 
Sagens oplysninger 

I mails af 20. august 2014 har kommunen videresendt klagen og relevante sagsakter til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Kommunen har i den forbindelse bl.a. oplyst:  

 

”På Reno Djurs I/S' deponeringsanlæg ved Glatved Strand har man vurderet, at der på den igang-
værende Etape II, A vil mangle kapacitet for visse affaldstyper indenfor en kortere årrække. Reno 
Djurs I/S ønsker derfor, at udvide deponeringsanlægget for herved at sikre fortsat og langsigtet 
deponeringskapacitet for ejerkommunerne. Reno Djurs I/S forventer endvidere, at deponeringsan-
lægget i stadig større grad vil opnå position som et regionalt anlæg, som vil betjene større oplan-
de end i dag. Som en del af projektet ønsker Reno Djurs I/S at ændre det fremtidige landskab i 
forhold til de bestemmelser om landskab, som er indeholdt i den gældende lokalplan for området. 
 
I forbindelse med ansøgningen har Norddjurs Kommune udarbejdet kommuneplantillæg nr. 22, 
lokalplan 050-707 med tilhørende miljøredegørelse samt miljøgodkendelse/VVM-tilladelse. 
 
Idéfase 
Den 1. offentlighedsfase blev gennemført i forbindelse med opstarten på VVM-arbejdet og forløb 
over perioden fra 29. maj 2012 til den 27. juni 2012. Der blev afholdt borgermøde den 13. juni 
2012.  
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 22, lokalplan 050-707 med tilhørende VVM og miljøredegørelse 
samt miljøgodkendelse/VVM-tilladelse 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 22, lokalplan 050-707 med tilhørende VVM og miljøredegørelse 
samt miljøgodkendelse/VVM- tilladelse var offentliggjort i perioden 20. november 2013 til 16. ja-
nuar 2014 og kunne ses på kommunens hjemmeside, i lokalavisen samt på www.plansystem.dk. 

Der blev afholdt borgermøde den 3. december 2013. 
 
Bemærkningerne der er indkommet i høringsperioden er kommenteret i en sammenfattende rede-
gørelse. Bemærkningerne gav ikke anledning til ændringer af de udarbejdede dokumenter, men 
har været forelagt politikerne som en del af beslutningsgrundlaget. 
 
Vedtagelse kommuneplantillæg nr. 22, lokalplan 050-707 med tilhørende VVM og miljøredegørelse 
samt miljøgodkendelse/VVM-tilladelse  
Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2014 kommuneplantillæg nr. 22, lokalplan 050-707 med 
tilhørende VVM og miljøredegørelse samt miljøgodkendelse/VVM-tilladelse.  
… …  
Knud og Annette Adamsen, Ålsrodevej 93, 8500 Grenaa har den 14. juli 2014 klaget over Nord-
djurs Kommunes vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22, lokalplan 050-707 med tilhørende miljø-
redegørelse samt miljøgodkendelse/VVM-tilladelse. 
 
Knud og Annette Adamsen har i deres klage skrevet, at der ikke er stillet krav til lugt og lugtmå-
ling. De vurderer, at lugten fra anlægget vil gøre deres huse værdiløse. 
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I klagen oplyser de endvidere, at de ikke har fået svar på deres indsigelse af den 8. januar 2014.  
 
Ved efterfølgende korrespondance den 28. juli 2014 har klager endvidere spurgt til hvem i Nord-
djurs Kommune der er kompetent til at vurdere, at projektet ingen indflydelse har på værdien af 
husene? 
 
Norddjurs Kommunes bemærkninger til klagen 
I forhold til klagers bemærkninger vedrørende lugt kan det oplyses, at Norddjurs Kommune har 
taget udgangspunkt i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. juli 2013, sag NMK-10-00231 
vedrørende ”Afgørelse i sag om revurdering af godkendelse for Odense Nord Miljøcenter”. 
 
Der er blevet svaret på klagers indsigelse af den 8. januar 2014. Bemærkningerne er en del af det 
endelige kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 050-707.  
 
Med hensyn til bemærkningerne vedrørende værditab af huse kan Norddjurs Kommune oplyse, at 
ejendomsværditabet ikke er et parameter, der indgår i en vurdering af om en miljøgodkendelse 
skal meddeles.  
 
Naboer beskyttes via den generelle lovgivning med tilhørende grænseværdier mv. Inden for det 
regelsæt som kommunerne administrerer, er der ikke adgang til at få kompensation for ejendoms-
værditab. Når de plan- og miljømæssige forhold er på plads, betragtes ejendomsværditabet som 
udgangspunkt som en erstatningsfri regulering, som man må leve med. 
 
Da det regelsæt kommunen er underlagt i denne type sager, ikke giver mulighed for at give ad-
gang til at give kompensation for ejendomsværditab, er klagers henvendelse heller ikke blevet fo-
relagt Norddjurs Kommunes politikere. 
 
Norddjurs Kommune kan endvidere ikke rådgive klager om muligheden for erstatning ad andre ka-
naler end de regelsæt som kommunen administrerer.”  

 
Hverken ansøger eller klager er kommet med bemærkninger til kommunens oplysninger.  
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål 
i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. Det vil for planer sige, at nævnet kan 
behandle klager over, at vedtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er 
fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planens indhold eller hensigts-
mæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.  
 
Begrænsningen af Natur- og Miljøklagenævnets prøvelse til retlige spørgsmål betyder også, at en 
kommune til enhver tid kan beslutte at tilvejebringe planforslag og ændringsforslag til de eksisteren-
de kommunale planer i overensstemmelse med de procedurer, som er fastsat i planlovens kapitel 6, 
når det er planlægningsmæssigt relevant. Nævnet har således ikke mulighed for at pålægge en 
kommune at tilvejebringe lokal- eller kommuneplaner med et bestemt (og for klager mere hensigts-
mæssigt) indhold.  
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Klagen over Norddjurs Kommunes afgørelse af 17. juni 2014 om at vedtage lokalplan 050-707 inde-
holder ikke retlige spørgsmål om selve planvedtagelsen. 
 
På denne baggrund afviser Natur- og Miljøklagenævnet at realitetsbehandle klagen over vedtagelsen 
af lokalplan 050-707 (NMK-33-02606). 
 
Nævnet vil senere vurdere klagen over kommunens miljøgodkendelse (NMK-10-00835) i en selv-
stændig afgørelse. 
 

 
 
 

 

 

 

Nina Herskind 
Kst. ankechef 

/ 
Susanne Spangsberg   

Specialkonsulent 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 
• Norddjurs Kommune, norddjurs@norddjurs.dk sagsnr. 11/24086 med kopi til Marie Karlsson 

marik@norddjurs.dk  
• Knud og Annette Adamsen, Ålsrodevej 93, 8500 Grenaa aadamsen@dlgmail.dk  
• Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle, renodjurs@renodjurs.dk  

  


