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Folketingets Miljøudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

J.nr. 001-11413 

 

7. juli 2014 

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 13. juni 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 

482 (alm. del), som hermed besvares.  

 

Spørgsmål nr. 482 (alm. del) 

Vil ministeren redegøre for, hvad der er foregået på møderne med 

vindmølleindustrien i maj 2011 – herunder møderne mellem Jørgen Jakobsen og 

Bo Søndergaard? 

 

Svar 

Jeg kan henvise til min besvarelse af alm del spm nr. 480, hvoraf det fremgår, at 

det i spørgsmål 480 omtalte møde af 14. maj 2011 blev afholdt d. 9. marts 2011, og 

at et referat af mødet er dateret 14. marts 2011. Dette referat blev oversendt til 

udvalget i forbindelse med tidligere miljøminister Ida Aukens besvarelse af 

5. januar 2012 af alm del spm nr. 186, som jeg derfor kan henvise til. 

 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som har oplyst følgende: 

 

”Det fremgår af sagens akter, at Miljøstyrelsen d. 13. maj 2011 har indbudt 

repræsentanter for Vestas og Vindmølleindustrien til et møde d. 16. maj 2011. 

Formålet med mødet var en drøftelse af de nye planlagte grænser for lavfrekvent 

støj fra vindmøller og betydningen heraf for Vestas.  

 

Miljøstyrelsen har ikke oplysninger om møder med Bo Søndergaard i maj 2011, 

men der blev afholdt et møde med Bo Søndergaard d. 8. april 2011. Formålet med 

mødet var, at Bo Søndergaard på konsulentbasis skulle bidrage til at kvalitetssikre 

det faglige grundlag for det tekniske notat, der indgik i den tekniske forhøring til 

vindmøllebekendtgørelsen, herunder grundlaget for fastlæggelsen af en 

grænseværdi for lavfrekvent støj. Der blev ikke ændret på det faglige grundlag i 

forbindelse med mødet”. 
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