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Lovliggørende landzonetilladelse til solceller på terræn, og 

Afslag på landzonetilladelse til minivindmølle  

Ejendommen: Matr.nr. 2g Viverup By, Sdr. Dalby 

Beliggende: Viverupvej 3, 4640 Faxe 

Du har den 19. februar 2018 søgt om landzonetilladelse til opstilling af en 

minivindmølle på ovenstående ejendom. Du har sidenhen den 26. april 

2018 søgt om lovliggørende landzonetilladelse til solceller på terræn.  

 

Faxe Kommunes afgørelse 

Faxe Kommune giver hermed lovliggørende landzonetilladelse til 40 m² 

solceller på terræn.  

 

Faxe Kommune giver samtidig afslag på landzonetilladelse til den ansøgte 

minivindmølle. 

 

Der er ved afslaget lagt vægt på: 

 Vindmøllen er placeret ca. 40 meter fra den primære bebyggelse 

på ejendommen, hvilket ikke kan betragtes som ”i umiddelbar 

tilknytning til”.  

 Du har ikke kunne fremsende støjberegninger for vindmøllen, der 

viser at støjgrænser ved nabobeboelser kan overholdes.   

 

Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens1 § 35, stk. 1. Såfremt denne 

afgørelse ønskes påklaget, er der bagerst i dette dokument vedlagt en 

klagevejledning. En klage skal indgives inden 4 uger og således senest 

indgives onsdag d. 26. oktober 2022. 

 

Afgørelsen vil desuden blive annonceret i Haslev-Faxe Posten. Du vil få 

skriftlig besked, hvis den er blevet påklaget. 

 

Tilladelsen til solcellerne er betinget af følgende vilkår: 

 

 At det på ejendommen tinglyses, at solcelleanlægget nedtages 

omkostningsfrit for Faxe Kommune senest et år efter endt brug. 

Vilkåret tinglyses for ejers egen regning.  

Der gøres opmærksom på, at solcellerne med denne tilladelse kun er 

tilladt efter planloven, og at der fortsat skal opnås: 

 Byggetilladelse fra byggemyndigheden. Henvendelse vedrørende 

byggesagen kan rettes til Center for Plan & Miljø, tlf.: 56203030. 

Postadresse: 

Plan 

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

 

Telefon: 56 20 30 00 

Telefax : 56 20 30 01 

www.faxekommune.dk 

 

Kontoradresse: 

Frederiksgade 9 

4690 - Haslev 

 

Direkte: 56 20 37 44 

Mail:

 mobon@faxekommune.

dk 

 

Dato 29-09-2022 

j./sagsnr. 01.03.03-P19-29478-18 

Kopi af afgørelse sendt til ejer 

 

 

 

 

 

Center for Plan & Miljø 
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Byggetilladelsen er ikke ansøgt og skal ansøges via www.bygogmiljoe.dk.  

OBS: De to mindre udhuse/overdækninger i havearealet, som ikke er 

noteret i BBR kræver også byggetilladelse og skal ansøges. Dette kan med 

fordel gøres samtidig med solcellerne.  

 

Redegørelse for sagens forløb 

Du henvendte dig til kommunen i januar 2018 for at spørge ind til praksis 

omkring tilladelse til at opstille minivindmøller i landzonen. Nedenfor er 

sagens forløb gennemgået. 

 

31. januar 2018 – Du får pr mail oplyst, at en landzonetilladelse til en 

husstandsvindmølle vil kræve at: 

 Møllen placeres maksimalt 20 meter fra ejendommens øvrige 

bygninger. 

 Møllen overholder støjgrænser til naboer, som på daværende 

tidspunkt kunne findes i BEK nr. 1736 af 21/12/2015 (Bekendtgørelse 

om støj fra vindmøller) 

 Møllen opstilles så den ikke forstyrrer oplevelsen af blandt andet 

særlige landskabsinteresser. 

 

5. februar 2018 – Du spørger blandt andet ind til, om det er muligt at få 

tilladelse til at opstille vindmøllen i hjørnet af din ejendom (ca. 40 meter fra 

de øvrige bygninger på ejendommen). Du spørger i øvrigt ind til, hvilke 

tilladelser solceller på terræn kræver.  

 

9. februar 2018 – Du får oplyst: 

 At den konkrete placering 40 meter fra de øvrige bygninger på 

ejendommen ikke kan tillades, da møllen skal stå maksimalt 20 

meter fra bygningerne.  

 At de fremsendte oplysninger ang. en konkret vindmøllemodel ikke 

indeholder de nødvendige informationer om møllens størrelse og 

støjniveau. 

 At der skal foretages en konkret vurdering af vindmøllens placering 

i landskabet forud for en eventuel tilladelse.  

 At solceller på terræn kræver både landzone- og byggetilladelse.  

 

19. februar 2018 – Du ansøger om landzonetilladelse til opstilling af en 

minivindmølle.  

 

21. februar 2018 – Du modtager en kvittering for ansøgningen med 

anmodning om følgende supplerende oplysninger: 

 Et kort med den ansøgte placering. 

 Højde og støjinformationer på vindmøllen.  

 

26. februar 2018 – Du oplyser at: 

 Møllen vil blive placeret 20 meter nord for bygning 2 på din 

ejendom.  

http://www.bygogmiljoe.dk/
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 Møllens samlede højde er 7,6 meter 

 Du vedhæfter i øvrigt en række dokumenter på møllen.  

 

25. april 2018 – Du får oplyst at: 

 De fremsendte dokumenter ikke indeholder sådanne oplysninger 

om vindmøllens støjafgivelse, at det kan afgøres, om støjgrænserne 

for naboer kan overholdes.   

 At du skal fremsende nærmere data om vindmøllens støj.  

 At støjberegningerne er et krav jf. Bekendtgørelse om støj fra 

vindmøller (BEK nr. 1736 af 21/12/2015) 

 At Faxe Kommune kan komme forbi og vurdere, om vindmøllen 

kan tillades rent landskabeligt, inden du bruger penge på 

støjberegninger.  

 At du fortsat ikke har søgt landzone- og byggetilladelse til 

solcelleanlægget.  

 

26. april 2018 – Du oplyser at: 

 Vi kan komme forbi og se på ejendommen, uden at du behøver at 

være hjemme. 

 At du vil se om du kan skaffe yderligere støjdata for vindmøllen. 

Samme dag ansøger du om landzonetilladelse til solceller på terræn. 

 

3. maj 2018 – Du indsender supplerende oplysninger om solcellernes 

placering og størrelse. 

 

8. maj 2018 – Faxe Kommune v. Camilla Dencker og Sandra Nørfort var på 

besigtigelse på ejendommen og traf her Susanne Renard (ejendommens 

anden ejer). På besigtigelsen blev konstateret at: 

 Solcellerne allerede var påbegyndt opstillet 

 At der landskabeligt ikke er noget i vejen for at placere vindmøllen 

på den ansøgte placering 20 meter fra bygning 2 på ejendommen.  

 

21. maj 2018 – Du fremsender følgende: 

 Et udklip af Naturstyrelsens vejledning for planlægning for og 

tilladelse til opsætning af vindmøller, hvor der står ”Umiddelbar 

tilknytning til eksisterende bebyggelse” betyder, efter hidtidig 

praksis, at en husstandsmølle opføres indenfor ca. 20 meter fra 

eksisterende bygningsanlæg. Det er dog ikke afstanden alene, der 

afgør, hvorvidt en bygning vurderes at opfylde de rette betingelser. 

Det beror på en samlet vurdering, om vindmøllen, sammen med 

ejendommens bebyggelse, kan opfattes som en samlet enhed i 

landskabet” 

 Du spørger om vi, efter besigtigelse af ejendommen, vil give dig ret 

i, at vindmøllen placeres landskabeligt bedst i hjørnet af din 

ejendom (ca. 40 meter fra den øvrige bebyggelse). 
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29. maj 2018 – Du får oplyst: 

 At der ganske rigtigt altid skal laves en konkret vurdering af 

afstanden, men at ”op til ca. 20 meter” skal fortolkes restriktivt og 

at vi derfor ikke kan give tilladelse til at opstille møllen ca. 40 meter 

fra de øvrige bygninger på ejendommen.  

 At der fortsat mangler at blive indsendt data for møllens 

støjudsendelse ift. naboer.  

 At besigtigelsen førte til den vurdering, at møllen godt kunne 

tillades ud fra et landskabeligt perspektiv, men at en tilladelse 

fortsat ikke kan gives uden støjberegning og naboorientering.  

 At både solceller og vindmølle også vil kræve byggetilladelse, hvis 

der gives landzonetilladelse.  

 

11. oktober 2018 – Faxe Kommune modtager en anonym klage fra en 

beboer i området, som klager over at: 

 Husstandsvindmøllen allerede er opsat og har været i drift i ca. 2 

måneder. 

 

5. november 2018 – Du modtager et brev fra kommunen om: 

 At vindmøllen straks skal tages ud af drift, da der ikke er givet 

tilladelse til denne. 

 At sagsbehandlingen først kan fortsætte, når der indsendes 

støjberegninger på møllen. 

 

2. december 2018 – Du fremsender en svarskrivelse om: 

 At møllen efter dine egne målinger ikke støjer mere end 

baggrundsstøjen. 

 En mail fra producenten om, at vindmøllen støjer mindre end 60 dB. 

 Et certifikat på at vindmøllen er testet og overholder følgende EU 

direktiver: 

o 2006/42/EC Maskindirektiv 

o 2014/35/EU Lavspændingsdirektiv 

o 2014/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 

 

Faxe Kommune har ved en fejl ikke fået kvitteret dig for det fremsendte. Du 

er derfor ikke blevet oplyst om, at det fremsendte efter kommunens 

vurdering fortsat ikke indeholder tilstrækkelig data om vindmøllens 

støjpåvirkning af naboer.  

 

12. februar 2020 – En anonym nabo ringer til kommunen og spørger ind til 

sagens udvikling siden vedkommendes sidste henvendelse til kommunen i 

oktober 2018. Naboen oplyser: 

 At vindmøllen fortsat er i drift 

 At vindmøllen er opstillet i hjørnet af ejendommen, fjernt fra 

ejendommens bygninger.  
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Marts 2020 – Landet lukkes ned på grund af Corona og Faxe Kommunes 

medarbejdere hjemsendes.  

 

7. juli 2020 – Faxe Kommunes medarbejdere er tilbage på arbejde, og 

besigtiger ejendommen. Her kan det konstateres, at vindmøllen er opstillet i 

ejendommens hjørne (ca. 40 meter fra ejendommens bygninger).  

 

Faxe Kommune har også efterfølgende på luftfoto kunnet konstatere, at 

vindmøllen på ejendommen er opstillet ca. 40 meter fra ejendommens 

øvrige bygninger som vist på kort 1 nedenfor. Solcellernes placering kan 

også ses af kort 1.  

 
Kort 1 – Kortet viser ejendommen Viverupvej 3 og bygningerne på denne. Med lyseblå cirkel 

er vist den faktiske placering af en minivindmølle på ejendommen og med en pink oval er vist 

den faktiske placering af et solcelleanlæg på terræn. Med gul stjerne er vist en placering ca. 

20 meter fra de eksisterende bygninger, som blev ansøgt 26. februar. Den ansøgte placering 

er dog efterfølgende blevet ændret tilbage til møllens nuværende placering. . 

 

De ansøgte projekter 

Det ansøgte solcelleanlæg er opstillet tre meter fra ejendommens nordlige 

skel på stativer med en vinkling på 30 grader og en maksimal højde på 1,8 

meter. Anlægget er 3 meter langt og 13,3 meter bredt, hvilket svarer til et 

areal på 40 m². Anlægget er placeret uden for ejendommens primære 

haveafgrænsning og ca. 35 meter fra ejendommens øvrige bygninger. 

Solcellerne er placeret på terræn, fordi ejendommen ikke har tilstrækkeligt 

sydvendt tag. Et billede af solcellerne fra Faxe Kommunes besigtigelse af 

ejendommen kan ses nedenfor. Birketræerne bag solcellerne og i hjørnet 

af grunden er efterfølgende blevet fældet, så solcellerne ligger mindre 

afskærmet.  
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Den ansøgte vindmølle er en model NE-2000L fra producenten Jiangsu 

Naier Wind Power Technology Development Co., Ltd. Møllen har 3 blade, 

en effekt på 2000 w og en samlet højde jf. ansøger på 7,6 meter.  

 

Redegørelse for ejendommen 

Ejendommen er en beboelsesejendom med et matrikulært areal på ca. 1,3 

ha. Ejendommen omfatter de to matrikler 2g og 2l Viverup By, Sdr. Dalby. 

Jf. BBR er der i øjeblikket følgende bygninger på ejendommen: 

 Bygning 1 – Hus på 250 m² 

 Bygning 2 – Garage på 147 m² 

I Faxe Kommuneplan 2021 ligger ejendommen i et område der er udpeget 

som særlig værdifuldt landbrugsområde.  

I Faxe Kommunes landskabskarakteranalyse ligger ejendommen i område 

6 – ”Karise moræne- og landbrugslandskab” i delområde M1. For tekniske 

anlæg i dette område gælder særligt: 

”Området rummer flere tekniske anlæg, men skovområderne, det 

flade terræn og de tekniske anlægs mellemstørrelse gør, at det ikke 

virker forstyrrende. Landskabet er robust i forhold til eventuelle 

fremtidige anlæg der dog skal placeres, så visuelle kumulative 

effekter undgås. Kumulative effekter kan søges undgået ved at 

holde god afstand mellem tekniske anlæg. For vindmøller gælder 

desuden, at de bør opstilles i klynger frem for enkeltvis. Samtidig bør 

der ikke opstilles store vindmøller (op mod 150 m) da de vil være i 

strid med områdets middel skala.” 

 

Partshøring over afgørelse og varsling af påbud.  

Inden denne afgørelse blev du partshørt om afgørelsens indhold. I samme 

forbindelse blev du varslet om, at Faxe Kommune agter at meddele dig 

påbud om at rive vindmøllen ned, såfremt der gives endeligt afslag på det 

ansøgte. Under partshøringen oplyste du at: 

- Du betragter din mail af 21. maj 2018 som et ønske om igen at 

ansøge om en placering af vindmøllen på den oprindeligt 

ansøgte placering (ca. 40 meter fra ejendommens øvrige 

bygninger).  

Kommunens kommentarer: Faxe Kommune opfattede din 

mail som en fornyet forespørgsel om muligheden for at 
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placere vindmøllen på denne placering, og ikke som en 

anmodning om at sagsbehandle på denne placering. Faxe 

Kommune har på denne baggrund ændret afgørelsen til at 

handle om muligheden for at placere en vindmølle på den 

oprindeligt ansøgte placering i hjørnet af den matrikel ca. 40 

meter fra ejendommens øvrige bygninger.  

- At du i flere omgange har indsendt dokumentation for 

støjbelastningen i form af dokumentation fra producenten og 

egne støjmålinger.  

Kommunens kommentarer: Faxe Kommune har gentagende 

gange gjort dig opmærksom på, at den støjdokumentation, 

der skal benyttes til at vurdere sagen, skal leve op til 

beskrivelsen i §8 stk. 3 i ”Bekendtgørelse om støj fra 

vindmøller”1 Faxe Kommune har ikke kunnet finde denne type 

støjmålinger i de fremsendte data fra producenten ligesom 

dine egne fremsendte målinger heller ikke lever op til lovens 

krav. Faxe Kommune har derfor fortsat ikke modtaget den 

nødvendige dokumentation for støj fra vindmøllen.  

- At du ikke mener, at det er korrekt, at husstandsvindmøller skal 

placeres op til ca. 20 meter fra bygningerne på en ejendom. 

Tilknytningskravet på op til ca. 20 meter er en fast praksis fra 

det nuværende Planklagenævn. Faxe Kommune skal følge 

Planklagenævnets praksis, når det vurderes, om der kan gives 

en landzonetilladelse.   

- At du ikke mener, at kommunen har taget tilstrækkeligt stilling 

til vindmøllens funktionalitet. Blandt andet fremhæver du, at 

vindmøllen ikke vil være tilstrækkeligt effektiv, hvis den rykkes 

tættere på andre bygninger på grund af turbolæns. Samtidig 

fremhæver du, at vindmøllen vil skygge på dine solceller, hvis 

den rykkes tættere på dine bygninger på ejendommen. 

Hensynet til vindmøllens funktionalitet er ikke tilstrækkeligt 

tungtvejende til, at Faxe Kommune kan afvige fra praksis om, 

at husstandsvindmøller skal placeres op til cirka 20 meter fra 

ejendommen bebyggelse.  

- At vindmøllen vil komme tættere på naboer, hvis den rykkes 

tættere på dine bygninger. Faxe Kommune kan kun give 

tilladelser til husstandsvindmøller, hvis de kan placeres et sted 

hvor de både står i tilknytning til dine øvrige bygninger og 

hvor støjgrænser for naboejendomme kan overholdes. Hvis du 

ikke har en placering på din ejendom, hvor begge 

ovenstående forhold kan overholdes, så kan du ikke få 

tilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på din ejendom. 

 

Faxe Kommunes vurdering af solcellerne 

De ansøgte solceller er placeret uden for ejendommens primære 

haveareal og ligger synligt i landskabet. Det er dog Faxe Kommunes 

vurdering, at solcellerne er af begrænset højde og at de er placeret på et 

sted uden væsentlige landskabsinteresser.  Faxe Kommune vurderer derfor, 

at der kan gives lovliggørende landzonetilladelse til solcellerne under 

forudsætning af, at de fjernes fra ejendommen senest et år efter endt 

anvendelse. Dette vilkår tinglyses på ejendommen for din regning, efter 

endt klagefrist.  

                                                      

1 BEK nr. 135 af 07/02/2019 (Og tidligere versioner) 
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Sagen om solcelleanlægget har ikke været sendt i naboorientering i 

henhold til planlovens § 35, stk. 5, Da Faxe Kommune har vurderet, at 

solcellerne er af underordnet betydning for naboerne.  

Vær opmærksom på, at solcellerne kræver byggetilladelse og at de derfor 

ikke er endeligt lovliggjort før denne er søgt og givet.  

 

Generelt om vindmøller og landzonebestemmelserne 

I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, 

opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående 

bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der gælder 

efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. 

planlovens § 5u og §§ 36-38. 

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre 

byspredning i det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling 

sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Det 

følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på 

baggrund af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn 

og andre samfundsmæssige interesser. 

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og 

uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af 

landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er 

varetagelsen af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger 

bag landzonereglerne. 

Efter hidtidig praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset 

at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor 

overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige 

lignende sager. 

Ifølge § 1 i vindmøllebekendtgørelsen (BEK nr. 929 af 06/09/2019) skal der 

ved planlægningen for opstilling af vindmøller tages omfattende hensyn til 

ikke alene muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til 

nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt til de 

jordbrugsmæssige interesser. 

Der må kun opstilles vindmøller inden for områder, der er udpeget hertil i 

kommuneplanens retningslinjer, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. 

Bestemmelsen gælder dog ikke for opstilling af husstandsmøller med en 

totalhøjde på op til 25 m, der opstilles i umiddelbar tilknytning til 

eksisterende bygningsanlæg, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 8. 

Tilknytningskravet anses for opfyldt, hvis møllen opstilles i en afstand på op 

til ca. 20 m. 

 

Faxe Kommunes vurdering af vindmøllen 

Den ansøgte vindmølle hører under kategorien husstandsvindmøller. En 

husstandsvindmølle er alle vindmøller med en totalhøjde på mindre end 25 

meter. Der er ingen nedre grænse for størrelsen af husstandsvindmøller.  

 

Når der skal tages stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til en 

husstandsvindmølle, skal kommunerne følge den praksis, som er fastsat af 
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Planklagenævnet (NoMO nr. 87). Efter denne praksis skal der tages stilling 

til: 

 Om vindmøllen opføres i umiddelbar tilknytning til ejendommens 

eksisterende bygninger.  

 Vindmøllens landskabelige påvirkning.  

 Om vindmøllen må forventes at medføre væsentlige nabogener.  

 

Det første punkt ovenfor, altså om møllen står i ”umiddelbar tilknytning” til 

ejendommens bygninger, er det vigtigste. Hvis møllen opstilles længere 

væk fra ejendommens bygninger, kan den ikke tillades alene med en 

landzonetilladelse, men vil også kræve at området udlægges til vindmøller 

i kommuneplanen2. 

 

Begrebet i ”umiddelbar tilknytning til” skal forstås som en afstand på op til 

ca. 20 meter, men skal altid bero på en konkret vurdering. Det væsentlige 

er, at vindmøllen og bebyggelsen opfattes som en samlet helhed. 

Afstanden skal dog tolkes restriktivt, og 40 meter kan derfor ikke i betragtes 

som værende i ”umiddelbar tilknytning”.  

 

Allerede fordi den opførte vindmølle er placeret cirka 40 meter fra 

ejendommens øvrige bebyggelse, vurderer Faxe Kommune derfor, at der 

skal gives afslag til vindmøllen.   

 

Faxe Kommune har også fundet det relevant at vurdere, om du har en 

berettiget forventning om at få lovliggjort vindmøllen på grund af den 

lange sagsbehandlingstid.  

 

Allerede fordi du gentagende gange gennem sagsbehandlingen er blevet 

oplyst om, at en placering af vindmøllen ca. 40 meter fra eksisterende 

bygninger ikke vil kunne tillades, så vurderer Faxe Kommune, at du ikke har 

en berettiget forventning om at få vindmøllen lovliggjort.  

Sagen om vindmøllen har ikke været sendt i naboorientering i henhold til 

planlovens § 35, stk. 5, da Faxe Kommune giver afslag på det ansøgte.  

 

Sagens videre forløb 

Hvis klagefristen på denne tilladelse forløber uden klager, vil du 

efterfølgende skulle søge om byggetilladelse til det opstillede 

solcelleanlæg på terræn.  

 

Uanset udfaldet af denne sag, skal du søge om byggetilladelse til de to 

mindre overdækninger/udhuse i din have, som ikke er noteret i BBR.  

 

Da du med denne afgørelse får afslag på din ansøgning om at opstille en 

husstandsvindmølle på din ejendom, så vil du ligeledes skulle nedtage den 

opstillede vindmølle fra ejendommen. Du har mulighed for at klage over 

denne afgørelse. Hvis du ikke klager, så vil afgørelsen blive efterfulgt af et 

påbud om at vindmøllen fjernes inden 1. februar 2023. 

Det skyldes, at det påhviler dig, som ejer af ejendommen, at berigtige et 

ulovligt forhold jf. planlovens § 63, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020). Da det 

tidligere fremsendte udkast til denne afgørelse tjente som varsel om 

påbud, så vil du ikke blive varslet yderligere inden påbuddet udsendes. 

Påbuddet vil blive fulgt op på, i form af et tilsyn, efter fristen for fjernelse af 

vindmøllen udløber.   

                                                      
2 § 2 stk. 8 i bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. BEK nr. 

923 af 06/09/2019 
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Dertil påbydes der ved dette afslag at standse den ulovlige operation af 

vindmøllen indtil den er nedtaget, eller indtil en eventuel klage er 

færdigbehandlet af Planklagenævnet.  

 

Hvis du ønsker at ansøge på ny om at opstille vindmøllen på ejendommen, 

så gør Faxe Kommune opmærksom på, at: 

 

- Vindmøllen skal opstilles i tilknytning til bygningerne på din 

ejendom og derfor maksimalt 20 meter fra disse 

 

- Du skal indsende dokumentation for, at vindmøllen overholder 

støjgrænserne i § 4 i bekendtgørelse om støj fra vindmøller3.  

Dokumentationen skal overholde kravene i § 8 stk. 3 i samme 

bekendtgørelse.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Bonde 

Landzonesagsbehandler 

 

 

                                                      
3 BEK nr 135 af 07/02/2019 
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Klagevejledning  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage 

til Planklagenævnet efter reglerne i planlovens § 58 stk. 14. Klagen skal 

indgives inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.   

 

Ud over dig selv er de klageberettigede: Miljøministeren, visse 

landsdækkende foreninger og organisationer samt enhver med retlig 

interesse i sagens udfald.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du 

logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Faxe Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du 

betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, 

organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller 

delvis medhold i din klage.  

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis 

kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen 

videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 

www.nmkn.dk. 

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 

måneder.  

 

 

                                                      
4 Jf. § 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 130 af 28-01-2017om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af 

klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love. 

https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.nmkn.dk/

