KURSUSPROGRAM for
Temadag og generalforsamling den 30. maj 2013 kl. 10.00–17.00
VINDMØLLER
GENERELT
Vindmøller har i en årrække udgjort en del af landskabsbilledet i Danmark, og det er et politisk ønske, at udbygningen med
vedvarende energi fra vindmøller skal fortsætte. På temadagen den 30. maj har vi derfor valgt at behandle emnet set fra
forskellige synsvinkler.
Det stiller store krav til planlægningen, da placeringen af vindmøller udover hensynet til vindressourcerne ligeledes indebærer
nødvendig hensyntagen til naboer og til den landskabelige påvirkning. Vi har derfor bedt en kommunal planlægger fra en
kommune med stor vindmølle-erfaring om at orientere nærmere om de praktiske problemer i forbindelse med denne
planlægning og myndighedsbehandlingen i øvrigt. De særlige tilskudsordninger, som findes i VE-loven, herunder
værditabsordningen for naboer til vindmøller, vil blive behandlet særskilt, hvorefter vi vil se på økonomien i de enkelte
vindmølleprojekter set fra opstillerens side. Endelig vil der være en orientering om de problemer og overvejelser, som gør sig
gældende i forbindelse med opstart og overdragelse af vindmølleprojekter.
Efter de faglige indlæg afholdes generalforsamling i Danske Miljøadvokater, hvorefter der under punktet ”Praksis siden sidst”
vil være en kort gennemgang af et udpluk af den nyeste retspraksis på miljø- og planområdet.
I lighed med sidste år afsluttes temadagen og generalforsamlingen med en fælles 3-retters middag i restauranten fra kl. ca.
17.15 – ca. 19.30. Her får du som medlem mulighed for at hygge dig med kolleger og udveksle erfaringer. Vi håber derfor på,
at så mange som muligt også har tid og lyst til at deltage i dette arrangement.
Kl. 10.00-10.10

Velkomst og introduktion af dagens program

Kl. 10.10-11.30

Kommunal vindmølleplanlægning og -myndighedsbehandling
Kommunerne har en central rolle i vindmølleplanlægning og opstilling af vindmøller. Det er
kommunerne, som foretager de overordnede udpegninger af nye områder for vindmøller, og det er
kommunen, som skal forestå myndighedsbehandlingen af de enkelte anlæg, herunder mht. VVM,
miljøvurdering, lokalplanlægning mv. Kommunen må herved sikre, at der sker den fornødne afvejning
ift. andre interesser, herunder naboernes, ligesom rollefordelingen ift. opstilleren og dennes rådgivere
må fastlægges. I indlægget hører vi nærmere om kommunernes arbejde og opgaver i dette krydsfelt.
(v. Margit Lund, Ringkøbing-Skjern Kommune)

Kl. 11.30-12.00

VE-loven – lov om fremme af vedvarende energi
Med VE-loven blev der indført et særligt taksationssystem og taksationsproces på vindmølleområdet,
og der er gennem de seneste år afsagt en række kendelser om erstatning til vindmøllenaboer efter
disse regler. I indlægget får vi en generel orientering om VE-lovens systematik og værditabsordninger,
og hører om taksationsmyndighedernes praksis i sager om erstatning til naboer til vindmøller.
(v. Birgitte Egelund Olsen, professor Aarhus Universitet og formand for Taksationsmyndigheden for
Midtjylland)

Kl. 12.00-12.45

Frokost

Kl. 12.45-13.15

VE-loven – fortsat

Kl. 13.15-14.15

Projektøkonomi ifm. med opstilling af vindmøller
Orientering om projektøkonomien for opstillerne af vindmøller, herunder vedrørende rentabilitet og
driftsøkonomi, samt relevante økonomiske aspekter i forbindelse med salg/overdragelse af vindmøller.
(en repræsentant fra en vindmølleopstiller)

Kl. 14.15-14.30

Pause

Kl. 14.30-15.30

Aftaler og kontrakter mv. ifm. opstilling og overdragelse af vindmøller
Indlægget giver en introduktion af forskellige problemstillinger i opstarts- og projektfasen, herunder
om samspil med myndigheder om eksempelvis VVM, planlægning og nedtagning af ældre vindmøller,
samt om nødvendige kontrakter med lodsejere, naboer mv. Der vil ligeledes være en omtale af de
særlige problemstillinger, som gør sig gældende mht. håndtering af problemer med støj fra vindmøller,
samt håndtering af infratstruktur mv. i form af vejarealer, kabler og mølleplaceringer. Endelig vil vi
høre om efterfølgende overdragelse af vindmølleprojekter og købers due dilligence i forbindelse
hermed. Endelig vil der være en kort omtale af domstolenes praksis i forbindelse med prøvelse af
taksationsmyndighedernes afgørelser.
(v. advokat Jesper Laage Kjeldsen)

Kl. 15.30-16.00

Generalforsamling i Danske Miljøadvokater
Indkaldelse
Bilag 1
Regnskab 2012
Budget 2013

Kl. 16.00-17.00

Praksis siden sidst (v. bestyrelsen)

Kl. 17.00-17.15

Afrunding og udlevering af kursusbeviser

Kl. 17.15 - ?

3-retters middag på First Hotel Grand

Kursusbevis
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i den enkelte advokats
efteruddannelse med i alt 6 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der
deltager i hele kurset.
Gebyr for deltagelse i temadagen og den efterfølgende middag inkl. 2 glas vin er kr. 900,00 + moms.
Hvis du alene har mulighed for at deltage i temadagen, er gebyret kr. 550,00 + moms.
Deltagergebyret opkræves ved faktura. Tilmeldingen er bindende og skal ske senest den 23. maj 2013.
Tilmeld dig her
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få hundrede meter fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et nærliggende parkeringshus (50 m fra hotellet),
hvor man via hotellet kan købe en 1-dagsparkeringsbillet til kr. 95,-. Kontakt evt. hotellet for nærmere information.

Med venlig hilsen
Danske Miljøadvokater

