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Præhøringsnotat om forslag til emner, der ønskes behandlet i 5. rapport om 

implementering af Århuskonventionen 

 

Formålet med en præhøring er at give offentligheden mulighed for at bidrage med input til, hvilke af 

de emner der skal behandles i implementeringsrapporten, som i særlig grad ønskes behandlet. 

 

Under præhøringen kom der 20 høringssvar. Følgende høringsparter havde bemærkninger: 

Energistyrelsen, Sundhedsstyrelsen, CO- Industri, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, 

Horesta, 3F og Landbrug & Fødevare. 

 

Generelle bemærkninger 

Horesta og 3F havde generelle bemærkninger til, at de i nogle tilfælde har oplevede korte 

høringsfrister og understregede vigtigheden af tilpas lange høringsfrister.  

 

CO- Industri opfordrede til en offentlig debat om konventionens artikel 4 i forhold til definition af 

miljøoplysninger samt begrænsningen af adgang til miljøoplysninger, særligt i forhold til rækkeviden 

af udenrigspolitiske interesser.  

 

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller orienterede om konkrete sager, hvor deres 

anmodning om udlevering af driftsdata ikke blev imødekommet med henvisning til at oplysningerne er 

forretningshemmeligheder, hvilket de mener, er i konflikt med konventionens art. 4. I forhold til 

konventionens art. 5 (indsamling og formidling af miljøoplysninger) oplyste de, at de mener, der bør 

implementeres et system, hvor lægerne kan rapportere om de gener og sygdomme, som 

vindmøllenaboer rapporterer om, idet man i dag reelt ikke kender konsekvenserne for menneskers 

helbred ved at blive udsat for et givent niveau af støj fra vindmøller. 

 

Miljøstyrelsen har noteret disse generelle bemærkninger og videreformidlet henvendelserne til de 

relevante fagkontorer. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i rapporten, da de 

ikke udgør ny information (herved forstås bl.a. ændringer i regelgrundlaget siden sidste rapport, 

nye domme om fortolkning af regelgrundlaget m.v.).  

 

Konkrete forslag til ændringer 

Energistyrelsen, Sundhedsstyrelsen havde begge konkrete forslag til opdatering med ny 

information, herunder ændringer af styrelsesnavn og oplysning om lovændring.  
Miljøstyrelsen har ændret rapportudkastet i overensstemmelse med bemærkningerne.  

 

Landbrug & Fødevare anmodede om en uddybning af teksten vedrørende implementeringen af art. 

3, stk. 7, særligt vedrørende praksis for involvering ikke statslige organisationer i den internationale 

beslutningsproces.  
Miljøstyrelsen har forlagt det konkrete forslag til fagkontoret, som har ansvaret for dette afsnit, og 
ændret rapportudkastet med henblik på at imødekomme bemærkningerne.  

 


