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Klagevejledning – miljøvurdering af bekendtgørelsen om støj fra 
vindmøller inklusive fem ændringer 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har i henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 

udarbejdet en sammenfattende redegørelse over miljøvurdering af 

bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, inklusive fem ændringer. 

  

Miljørapport over miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden 12. juli 

til 31.august 2018 sammen med høring af udkast til ny bekendtgørelse om støj fra 

vindmøller. Miljøvurderingen er gennemført med henblik på at vurdere de 

indvirkninger, som bekendtgørelsen og de fem ændringer må forventes at have på 

miljøet. 

 

Den sammenfattende redegørelse er offentliggjort på høringsportalen sammen 

med bekendtgørelse, høringsbrev, miljørapport, høringsnotat m.v. 
 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareministeriets afgørelser efter § 8, stk. 1, 

kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, 

jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Klageberettiget er enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som 

dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 

miljøvurderingslovens § 50, stk. 1.  

 

Klagefristen udløber den 22. marts 2019. Klage skal indgives skriftligt til Miljø- og 

Fødevareministeriet via Klageportalen, som du finder på forsiden af Klageportalen 

- Nævnenes Hus. Du kan logge ind med NEM-ID eller via Danmarks Miljøportal.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og Fødevareministeriet i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen eller ved giroindbetaling. Gebyret tilbagebetales, hvis 

klageren får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, fordi 

klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og 

Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.  
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Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse 

ændres eller ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.  

 

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside, som du finder under Nævnenes Hus. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 

begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareministeriet, som har truffet afgørelse i 

sagen. Miljø- og Fødevareministeriet videresender herefter anmodningen til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

https://naevneneshus.dk/

