
  
Eksempel på vindmølle af den slags, der er planer om i Solbjerg. Denne mølle står  

cirka 500 meter væk fra huset, der ligger i Ny Bjergby på Vestsjælland. 

Kæmpevindmøller i Solbjerg? 
Projektforslag vist på foto ved Østergårdsvej og Kærgårdsvej 



I seng med tørretumbleren  

Vindmøllestøj: De taler sandt, naboerne til de store vindmøller. Den lavfrekvente,  
brummende støj stiger med møllestørrelsen, men Miljøstyrelsen ignorerer problemet, siger  
professoren bag den ny forskning Henrik Møller.  

Større afstand fra landsbyer samt beboelser: Der er med andre ord efter professorens  
mening lagt op til store problemer med støj hos naboerne, hvis de store møller stolles op med  
de nuværende afstandskrav, sådan som det sker for øjeblikket. Henrik Møller ser to løsninger  
på problemet, men ingen af dem er nemme.  

»At fabrikanterne udvikler møller, som ikke udsender så meget lavfrekvent støj. Og at de  
beviser det. Og hvis det ikke er muligt, så bør de nuværende afstandskrav til de store møller  
udvides. I de værste tilfælde skal møllen måske dobbelt så langt væk fra beboelse som i dag.  
Og så bør reglerne for lavfrekvent støj i det hele taget genindføres i reglerne om støj fra  
vindmøller, og målemetoderne skal forbedres. Miljøstyrelsesens holdning om lavfrekvent støj  
fra vindmøller ikke er et problem, har hele tiden bygget på et forkert grundlag. Allerede da  
lavfrekvent støj blev strøget af støjbekendtgørelsen, viste Miljøstyrelsens egne beregninger, at  
der var et problem. Men dette problem blev ignoreret sammen med alle vores indvendinger,«  
siger Henrik Møller.  

Og der er mere. Forskerne på Aalborg Universitet har også bemærket, at støjen fra de  
analyserede møller stiger mere end den elektriske effekt. Hvis man for eksempel udskifter en 1  
megawatt mølle med en 2 megawatt mølle, så fordobles den elektriske effekt. Men støjen fra  
den bliver også mindst dobbelt så stor, og formodentlig mere, viser analyserne ifølge forskerne  
i Aalborg.  

»Man tror stadig, at man bare kan erstatte en masse små møller med nogle få store, og at  
generne så også koncentreres lige omkring dem. Men støjen breder sig meget længere væk  
fra de store møller, og i virkeligheden kommer mindst det samme og antagelig et større  
område end tidligere ind under støjhatten,« siger Henrik Møller.  

I Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller kommer Aalborg Universitets opdagelser ikke  
som nogen overraskelse. De svarer stort set til de erfaringer, mange af foreningens  
medlemmer har gjort på egen krop,fortæller formand Boye Jensen. Foreningen blev stiftet i  
efteråret 2009 og er på syv måneder vokset fra fem borgergrupper til over 40, og flere er på  
vej.  

»Det mindste, man kunne have forventet, var, at problemerne med lavfrekvent støj var blevet  
. undersøgt til bunds, inden man begyndte at stille de store møller op på land. Men det har kun  
handlet om penge og ikke en snus andet, og vIndmølleindustrien har alt for meget at skulle  
': have sagt. Nu risikerer man, at vindenergien får en del af befolkningen imod sig, og det kan da  
ikke være i samfundets interesse,« siger Boye Jensen.  

 

 

 



 
 

 

 

Dong opgiver vindmølleparker på land  
Det er meget svært at få befolkningens accept til at bygge meget store  
parker tæt ved, hvor folk bor. Derfor har vi søgt ud på havet, siger Dong  
Energys administrerende direktør, Anders Eldrup til TV 2 Nyhederne.  
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MERE BOMBE I MØllESAGEN  

Professor fik mundkurv på vedrørende lavfrekvent støj  

Forskere fra Alborg Universitet blev smidt ud af projekt  

Mw.g 14-1J8.2QIOId: 15:01afGurNre.rg  

Esbjerg Kommunes projekt om at rejse fire 200 meter  
høje vindmøller i Måde er løbet ind i uventede  
problemer. fordi der ikke findes noget loft over  
lavfrekvent sløj.  

Grænsen blev fjernet i 2006. da Miijøsiyrelsen  
ændrede bekendtgørelsen. Holdningen fra styrelsens  
side var. at den lavfrekvente støj kunne komme ind  
under den almindelige grænse for støj.  

- Men det er ikke blstrækkeligllavfrekvent støj -  
altså dybe vedvarende toner - breder sig lettere og  
trænger mere markant ind I folks huse og er generelt  
mere generende end højfrekvent støjn,siger professor  
Henrik Møller. Alborg Universitet. til esbjergnetavis.~  

Henrik Møller deltog sammen med andre forskere fra  
universitetet i nogle forsøg med lavfrekvent støj i  
2007-2008. Der blev foretaget lydmålinger af Delta.  
som er et privat laboratorium. der benyttes som  
Miljøstyrelsens referencelaboratorium.  

- Men vi kunne ikke rigtig få Iydprøveme udleveret fra  
Delta. og til sidst blev vi rent ud sagt smidt ud af  
projektet. siger professor Henrik Møner.  

- Fra forsøg ved vi. at lavfrekvent støj kan give  
søvnproblerner. hovedpine og stress. Sådan er det  

~ al slags støj. P~emet med den lavfrekvente  Professor Henrik Møller Alborg Universitet  
sløj er blot. at den Infker mere voldsom end den  •  
højfrekvente sløj. Desuden udsender møllerne mere lavfrekvent sløj. jo større de er. siger Henrik  
Møller og tilføjer.  
- Vi er faktisk blandt verdens mest anerl<endle forskere inden for lavfrekvent støj.  

© Copyright 2010 Esbjergnetavis.dk. Denne æ1i!<el er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke  
kopieres eDer på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.  
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Ingen i Danmark aner noget som helst om lavfrekvent støj fra høje vindmøller  

Tilldag 24-08-201 D Id: 07:20 II Gunnar Berg  

I de kommende dage vil esbjergnetavis.dk bringe en  
række artikler. som påviser. at hele problematikken  
om den lavfrekvente støj i virkeligheden er ganske  
ubelyst.  

Diskussionen er opstået som følge af, at Esbjerg  
Kommune på et byrådsmøde kort før sommerferien  
'(edtog en lokalplan for det område i Måde. hvor  
påtænkes rejst fire 200 meter høje vindmøller med et  
vingefang på 150 meter.  

En protestgruppe i Østerbyen har rørt på sig med  
en demonstration forud for beslutningen i byrådet.  
Ingen har hørt nyt fra gruppen. I hvert fald ikke. hvad  
angår mønerne. Eksisterer den overhovedet endnu  
som vindmøllegruppe? Eller er den omdannet til en  
kritikergruppe af herværende avis?  

Ingen i Danmark ved reelt noget om  
konsekvenseme af at rejse så høje møller. hvad  
angår lavfrekvent støj,  

Af redaktør Gunnar Berg 

Esbjerg Kommune læner sig op ad Miljøcenter Odense.  

Miljøcenter Odense læner sig op ad Miljøstyrelsen,  

Miljøstyrelsen ved ingenting, men læner sig op ad Energistyreisen.  

Energistyreisen ved heller ingenting, men er ved at gennemføre tests ved Ringkøbing.  

Det er disse tests professor Henrik Møller, Åiborg Universitet. efter eget udsagn er smidt ud fra.  

Forsøgene køres af det private firma Delta for Energistyreisens penge,  

Energistyreisen siger, at Åiborg Universitet selv forlod projektet  

Alborg Universitet siger, at de reelt blev smidt ud af projektet  

Tilbage står den ene kendsgerning, at området er komplet ubelyst.  

Værdiforringelser  
Erfaringen fra bl.a. Tåsinge viser, at opsætning af kæmpevindmøller  

påvirker ejendomsværdien negativt. Flere hussælgere har oplevet, at  

mulige købere vender om og fordufter, så snart de ser  

kæmpevindmøllerne. Dette forhold kan i realiteten stavnsbinde folk til  

deres bolig og udhule friværdier.  

I 2008 erkendte Folketinget at vindmøller påvirker ejendomsværdien. Det  

skete da man vedtog en værditabsordning, der giver husejere afgang til at  

søge erstatning hos vindmølleejeren.  



 

 


