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Det er nu knapt et år siden at P1s Jesper Tynell udgav sin bog ”Mørkelygten”. I den forbindelse vil jeg gerne
henlede din opmærksomhed på den rådgivning du får fra dit embedsværk omkring støj fra
kæmpevindmøller. For i mørkelygtens skær skjuler de den del af sandheden, som de ikke ønsker frem i
lyset.
Jeg er faldet over et notat udarbejdet i dit ministerium d. 24. august med journalnr. 001-13312.
Notatet indledes med:
”Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
Bekendtgørelsen fastsætter bindende grænser for støj fra vindmøller, som skal overholdes ved beboelser i
det åbne land og områder til støjfølsom arealanvendelse. Bekendtgørelsen blev senest revideret i 2011, hvor
der blev indført en bindende grænseværdi for lavfrekvent støj”
Dette er der for såvidt ikke noget forkert i. Men med mørkelygten skjuler embedsværket det faktum, at
støjgrænserne for såvel almindelig støj som lavfrekvent støj kun gælder ved to sølle vindhastigheder. Ved
alle andre vindhastigheder kan møllerne buldre uhindret - og myndighederne er magtesløse.
Som jeg har forstået det, kan der her være tale om det samme embedsværk, som forud for revisionen af
bekendtgørelsen deltog i en række hemmelige møder med vindmøllebranchen, fra hvilke, der ikke
foreligger referater, men som mundede ud i den bekendtgørelse vi har i dag. Vindmøllebekendtgørelsen,
efter hvilken støjen fra møllerne ikke skal måles, men blot beregnes. Mit gæt vil være, at disse møder netop
havde til formål at fastlægge de parametre, der indgår i beregningsformlerne, og som efter alt at dømme er
årsagen til at beregningerne ”tilfældigvis” altid viser at støjgrænserne er overholdt uanset at naboerne
oplever helt urimelige støjgener, hvilket rent faktisk i en række tilfælde er eftervist ved konkrete målinger.
Så det er i mørkelygtens dunkle skær, at dit embedsværk i ovennævnte notat konkluderer, at der ikke er
behov for at ændre vindmøllebekendtgørelsen
Men intet er mere forkert. Der er i høj grad behov for at revidere denne bekendtgørelse, så den yder
naboer til kæmpevindmøller en reel beskyttelse mod støjen fra dem.
Jeg vil i den kommende tid sende en række eksempler fra det virkelige liv – langt væk fra embedsværkets
elfenbenstårn – for at vise dig hvor galt det står til.
Tak fordi du tog dig tid

