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Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 21. marts 2013 stillet følgende 
spørgsmål nr. 131 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 
ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Hans Christian Schmidt (V). 
 
 
Spørgsmål nr. 131 (alm. del) 
Kan ministeren bekræfte, at vindmøllestøj er strengere reguleret end støj fra andre 
virksomheder? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvad ministeren bygger 
sin overbevisning på. 
 
Svar 
Støjen fra vindmøller er strengere reguleret end støjen fra virksomheder, idet der er 
bindende støjgrænser for vindmøller. 
 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder er grundlaget 
både for at forebygge støjgener, når der planlægges for nye boliger i nærheden af 
virksomheder, og for at gribe ind over for støjende virksomheder. Men der er ikke 
tale om bindende støjgrænser, som hver enkelt virksomhed er tvunget til at 
overholde til enhver tid. De vejledende grænseværdier benyttes sædvanligvis i 
forhold til støjbidragene fra hver enkelt virksomhed. 
 
Til forskel herfra er grænseværdierne i vindmøllebekendtgørelsen bindende, og de 
gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Derfor kan der ikke opstilles 
vindmøller, der forventes at ville støje mere end de i bekendtgørelsen fastsatte 
grænser. Kommunerne kan umiddelbart gribe ind, hvis det kan påvises, at 
støjreglerne for vindmøller ikke er overholdt.   
 
Grænseværdierne for støj fra vindmøller er noget lavere og dermed strengere end de 
vejledende støjgrænser for virksomheder i dagperioden i samme typer af område. 
Grænseværdierne for vindmøller ligger samtidig lidt lavere end de vejledende 
grænseværdier for industristøj i aftenperioden og lidt højere end de vejledende 
grænseværdier for industristøj i natperioden. 
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