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Folketingets Miljøudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

J.nr. 001-11836 

 

Den 31. oktober 2014 

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 19. september 2014 stillet følgende 

spørgsmål nr. 591 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Hans Christian Schmidt (V). 

 

Spørgsmål nr. 591 (alm. del) 

Vil ministeren oversende en liste over de møder, som Miljøstyrelsen har holdt med 

vindmølleindustrien og med andre interessenter (herunder naboer) i forbindelse 

med udarbejdelsen af vindmøllebekendtgørelsen i 2011, samt indikere om der 

forelægger referat fra disse møder, jf. drøftelsen af MIU alm. del - 

samrådsspørgsmål AL den 18. september 2014? 

 

 

Svar 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over de møder, som styrelsen har afholdt 

med forskellige interessenter i forbindelse med revision af bekendtgørelsen om 

støj fra vindmøller i 2011. Miljøstyrelsen har oplyst, at oversigten er udarbejdet på 

baggrund af oplysninger i centrale chefer og medarbejderes kalendere samt 

relevante sagsakter. Jeg vedlægger oversigten til udvalgets orientering. Det kan 

oplyses, at styrelsen som led i arbejdet med bekendtgørelsen i 2011 tillige har 

mødtes med myndigheder og konsulenter. Disse møder fremgår ikke af oversigten.  

 

Af mødeoversigten fremgår det, om der foreligger referat fra møderne.  

 

Efter samrådet den 18. september har Miljøstyrelsen foretaget en nærmere 

gennemgang af møder med Vindmølleindustrien og de danske fabrikanter forud 

for den tekniske forhøring og konstateret, at der ikke findes referater fra 9 møder.  

Dette finder jeg ikke tilfredsstillende. Jeg vil derfor indskærpe i Miljøministeriet, 

at der efter en konkret vurdering skal tages notat i anledning af møder med 

eksterne interessenter. 

 

Miljøstyrelsen har oplyst følgende om møderne:  

 

”Miljøstyrelsen konstaterede i april 2011, at de nye regler for lavfrekvent støj fra 

vindmøller ville være udfordrende for enkelte produktionsmøller i visse situationer. På 

den baggrund forelægges ministeren den 6. maj indstilling om det videre i sagen.  

 

På baggrund heraf og med mandat fra den daværende miljøminister kontaktede 

Miljøstyrelsen Vindmølleindustrien. Formålet med møderne i maj var at klarlægge 

konsekvenserne af en kommende regulering. Miljøstyrelsen holder i maj 2011 møder 
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med Vindmølleindustrien den 12. maj, den 17. maj og den 23. maj og med 

Vindmølleindustrien og de danske fabrikanter (hhv. Siemens og Vestas) den 16. maj. 

 

På baggrund af drøftelserne med Vindmølleindustrien og de danske fabrikanter gav 

Miljøstyrelsen en tilbagemelding til ministeren herunder med indstilling om beslutning i 

sagen forud for den tekniske høring ved en ministerforelæggelse af 25. maj. Der er givet 

aktindsigt i begge ministerforelæggelser, og de indgår begge i det materiale, der er 

oversendt til MIU i forbindelse med miljøministerens besvarelse af spørgsmål 86 (alm. 

del) den 27. februar 2012. 
 

Jeg kan oplyse, at de informationer, Miljøstyrelsen bidrog med til min besvarelse 

af spørgsmål 482 (alm. del) den 7. juli 2014 ikke var fyldestgørende, idet 

Miljøstyrelsen kun omtalte mødet med Vindmølleindustrien og Vestas den 16. maj. 

Min besvarelse af spørgsmål 591 (alm. del) supplerer dermed min tidligere 

besvarelse af spørgsmål 482 (alm. del). 

 

 

Kirsten Brosbøl / Claus Torp 
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