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reglerne i §§ 7 og 7a ikke gælder ved opstilling af vindmøller på egen jord. Grænsen for, hvomår der er tale om et
..mindre areal«, hvortil opstilling ikke kræver tilladelse,
antageset v~re opstilling af en vinamøIle, hvis gmndareal ikke o\'erstiger 25 m2eller opstilling af indtil S vindmøller (hver med et grundareal på indtil 25 m2) på en
landbrugsejendom.
Hvis disse grænseroverskrides, kræver selve opstillingen
således som udgangspunkt tilladelse fra Jordbrugskom-

har Trafikministeriet

blå sider

missionen. uanset om det er lodsejerne selv, son\ ønsker
vindmcllen/ vindmøllerne opstillet på egenjord.
Har der været {remlagt et lokalplanfo~lag, som Strukturdirektoratet (og jordbrugskommissionen) har haft lejlighed til at kommentere i offentligheds{asen), vil
jordbrugskommissionen ikke efterfølgende kuIU\e n\eddele afslag på tilladelse tilopstilling med den pågældende
placering, hvis lokalplanfo~laget er blevet endeligt vedtaget uden en ændret placering, og forudsætningerne ikke
er blevet ændret i øvrigt.

i brev af 14. maj 1998 (j.nr.1997-4114-.76} udtalt:

I br:ev al 20. o ktober: 1997 med bilag har Allerod kommune
for:elagt spør:gsm!let om beQling ~ udgifterne b1 flytning
af en HNG-gasledning i (or:bindelse med omlægning af en
of(entlig vej for: T r:a(ikn\inisteriet.

~t fremgår af sagen.herunder af det medfølgende kortn,ateriale" at Allerod S~tionsvej i forl>indelse med en større fomye~
af b-afikarealeme i UI[emd Bymidte
omlægges og ud~ttes med anlæg af busholdepladser
langs siderne. at RønneAI[e forkortes, og at UDedal frem
til den udretted~ Stationsvej,samtidig med at der reserveres mulighed for fremtidig etablering af en nmdkørsel
I forl>ind~~ med omlægningen af Allerød Stationsvej fmd~r kommunen det nødvendigt at flytte en eksisterende
~ledning, idet en del af det ved vejo~
fremkomne ar~al mell~m posfuuset og Allerød Stationsvej på.tænkes afhændet b1 eventuel bebyggelse. KommW\en er
samtidig af den opfattelse.at kommunen med henvisning
til bestemmelseni "ejlo".ens § 106 dels kan kræve flytning
af gasledningen til en placering i d~t omlagte vejareal efter
næm,~~ c.f~l{" n,ed HNG og øvrig~ ledningsejere, d~ls
kan pålæggeHNG omkostning~m~ ved flytningen af ~ledningen.
HNG ~r d~rimod af dt'n opfattelse, at kommunen som vejbest}'rel~ ~r forpligt~t til at betale foc omlægningen. hecunder for f1}'ming~n af gasledningen, idet der ved
vejomlægning~n sk~r nedlægg~lseaf vejareal HNG henviser her\'ed til et brev af 18. febcuac 1987 fca Tr:afikminist~ri~t (t-1inist~ri~t for Offentlig~ Acbejdec), hvori det
oplyses, at den ledningsejer ~fter bestemmelsen i vejlovens § 106påhvil~nde pligt til at betale foc flytning af led-
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ninger i veje ikke gælder, når den pågældende vej er nedlagt.
Kommunen oplyser, lit det omhandlede veja.rea.1
ikke er
~Iagt. og at kommuneplancn endnu ikke er vedtaget.
Det oplyses videre, at ledningen efter HNG' s indforståelse
vil blive omlagt. men at spcrgsn\ålet om betalingen ~r udskudt. indtil nunisteriets udtalelser foreligger.
T r:afikn\inisteriet kan på denne baggrund oplyse følgende:
Eftcr § t06, stk. t, i 10\'on\ o({entlige veje skal ledningsejerne betale for nodvendig flytning af ledninger i offentfige
veje i forbindelse n,ed ~n \rejsregulering eller omlægning.
Best,emmelsen(inder eft,erministeriets opfattelse kun anvendelse for ledningsfl)rtninger, der er begrundet med
omlægninger og ændringer af vejarealer.
Hvis fom\ålet med flytningen af ledning~n i det foreliggende tilfælde derimod, som det S."nesat fremgå af kommunens brev, er at skaben\uli~
for senereafl\ændeIse
af detv~ vqoml~gningen fremkomneareal mellem posthuset og AllerOOStations\rej,vil kon,munen ikke være anderl~es stillet end ejere af enhver anden ejendom jf .
udtalelse herfra fra 1987,som der refererestil i henvendE'lsen.
I så tilfælde n\å kommunen som ejer af a~alet m~ gasled ningen derfor ~n(el\ betale for lednings((.\-tningeneller afhænde det omhandlede areal m~ servitut om
gasledningen.

